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Prevalência de Linfoma de Hodgkin numa População Brasileira 
COSTA, L. A. M.1; HORTA, R. D.1; DIAS, T. V. O.1; CURY, S. E. V.1; TORRES, V. 

M.1; ALVES, V. M. C.1; MENDONÇA, C. A. M.1; RESENDE, L. F.1 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda,RJ. 
lucas.alecosta@gmail.com 

 

RESUMO 

Os linfomas representam um grupo importante, complexo e heterogêneo de distúrbios 
proliferativos malignos originados a partir das células do tecido linfoide. O Linfoma de 
Hodgkin (HL) é um tipo raro de câncer que surge a partir de linfócitos B e tipicamente 
afeta os linfonodos. O conhecimento dos principais tipos de neoplasias incidentes 
numa população traz luz ao conhecimento, contribuindo para as estratégias de saúde 
a serem adotadas, principalmente em relação aos fatores de risco que por ventura 
possam estar associados, em prol da melhoria qualidade de vida. O objetivo do 
trabalho é avaliar a prevalência Linfomas de Hodgkin na população de Volta Redonda, 
Rio de Janeiro. Para isso, foi realizado um estudo retrospectivo em 7.500 registros de 
diagnósticos histopatológicos, pertencentes ao arquivo da disciplina de Patologia 
Geral do Curso de Medicina do UniFOA, oriundos do Serviço de Anatomopatologia do 
extinto Hospital da Companhia Siderúrgica Nacional na cidade Volta Redonda Rio de 
Janeiro, compreendidos entre os anos de 1990 e 2000. Posteriormente os dados 
foram agrupados separadamente por classificação histopatológica, baseados na 
classificação proposta pela Organização Mundial de Saúde (SWERDLOW et al., 
2008). Dados demográficos como gênero e idade do paciente também foram 
utilizados. Dentre os 7.500 prontuários analisados, foram encontrados 0,06% (n=5) de 
indivíduos que apresentam Linfoma de Hodgkin. A idade variou de 29 a 66 anos, com 
média de 46,6 anos. Ocorreram 2 casos no gênero feminino (40%) e 3 no masculino 
(60%), numa relação 1X1,5. Dentre os pacientes afetados, observamos que 80% 
(n=4) eram leucodermas e 20% (n=1) melanodermas. A prevalência encontrada foi de 
0,06% na população estudada. 

 

Palavras-chave: Neoplasia Maligna, Linfoma de Hodgkin, Doença de Hodgkin, 
Epidemiologia. 
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Nanotubos de Titanatos Conjugados com Cisplatina: Um Sistema Carreador 
para Liberação controlada  de Fármacos Antineoplásicos 

SOUZA, B.C.1; MARINKOVIC, B.1.2 ; PERINA, S.1 

¹UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
²PUC-RJ – Pontifica Universidade Católica, Gávea, RJ. 

suellenperina@hotmail.com, bojan@puc-rio.br, biia._carvalho@hotmail.com  

RESUMO 

A cisplatina é um agente antineoplásico amplamente utilizado no tratamento de 
diversos tipos de câncer. Mas devido a sua toxicidade, sua dose máxima diminui seu 
efeito terapêutico. Diversos sistemas carreadores têm sido propostos para reduzir sua 
toxicidade sistêmica. A encapsulação em nanotubos de titânio protege o fármaco da 
degradação no ambiente biológico, neste aspecto as formulações em nano-escala 
justificam-se por serem promissoras permitindo maior performance da droga. Há uma 
diversa gama de fármacos potentes com propriedades físico-químicas, 
farmacológicas e toxicológicas que dificultam sua utilização clínica. Algumas destas 
propriedades relacionadas à droga matriz fundamentam a necessidade de modificar 
algumas das propriedades destas moléculas, tais como: biodisponibilidade, efeitos 
tóxicos e/ou incapacidade de atravessar diversos tipos de barreiras biológicas. Os 
nanotubos de titanatos são dotados de características físico-químicas únicas como 
uma elevada estabilidade e biocompatibilidade, o que proporciona a estes uma grande 
vantagem na utilização na terapia do câncer, posto que é capaz de se ligar ao princípio 
ativo do medicamento sem interferir no meio onde ocorre a ação medicamentosa. 
Tem-se como objetivos dessa pesquisa desenvolver uma metodologia para conjugar 
nanotubos de titanatos ao pró-fármaco cisplatina, determinar as características de 
ligação da cisplatina sobre a superfície de nanotubos, a caracterização físico-química 
do material conjugado obtido além de comparar a eficácia do conjugado 
Nanotubos+Cisplatina com a cisplatina pura in vitro e analisar sua ação sobre as 
células cancerígenas da linhagem HeLa. Está sendo realizada em 3 etapas: na 1ª 
etapa foi realizada a síntese hidrotérmica dos nanotubos de titanato que serão 
utilizados como veiculo para carreamento do fármaco; na 2ª etapa que ainda está 
sendo desenvolvida, será investigada a interação físico-química da 
Cisplatina+Nanotubos, para isso serão utilizadas análises térmicas (TG, DSC) e 
Espectrometria de IV  e na 3ª e última etapa serão realizados os testes in vitro por 
meio do ensaio MTT colorimétrico, que permitirá o cálculo do IC50 do sistema obtido. 
O desenvolvimento de nanopartículas para o transporte eficaz de fármacos com um 
novo sistema carreador (drug delivery) para a droga cisplatina até as células tumorais 
surge como uma técnica inovadora para terapia do câncer podendo gerar novas 
patentes e melhorar o desempenho de drogas já conhecidas aumentando seu índice 
terapêutico utilizando menos fármaco. 

Palavras-chave: cisplatina; nanotubos de titanatos; fármacos; células cancerígenas. 
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A percepção dos alunos de Medicina sobre ambientes de realidade simulada: 
Pacientes Virtuais 

SILVESTRE, V.A.¹; GOMES, L.S.¹; BARROSO, C.R.D.¹; SANTOS, R.T.1; 
UTAGAWA, C.Y.¹ 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda,RJ. 
abrantes_silvestre@hotmail.com 

RESUMO 

A imposição de uma realidade cada vez mais tecnológica torna inevitável repensar o 
ensino, buscando a inclusão de novos recursos na formação dos alunos. A utilização 
dos Pacientes Virtuais (PV) – ferramentas interativas desenvolvidas em computador 
que simulam situações clínicas em ambiente virtual – é uma alternativa para promover 
um contato mais direto dos alunos de Medicina com situações algumas vezes 
dificilmente vivenciadas durante o curso de graduação. O objetivo desta pesquisa é 
avaliar a percepção dos alunos do 1º ao 8º módulo do curso de Medicina do UniFOA, 
quanto à utilização dos PVs como ferramenta de aprendizagem e aperfeiçoamento da 
prática médica. A pesquisa foi realizada em duas etapas consecutivas, no mesmo dia 
e local, sendo cada módulo avaliado separadamente. Primeiro, os alunos acessavam 
a página do caso clínico e o resolviam (Electronic virtual patients – eVip). Em seguida, 
eram direcionados à página do questionário no Google Docs, onde o respondiam e 
finalizavam a tarefa. O questionário preservou a identidade dos alunos e foi 
estruturado em escala tipo Likert de 5 pontos para 10 afirmativas. Para análise dos 
dados obtidos foi calculado o Ranking Médio (RM), utilizando-se o método proposto 
por Malhotra (2001). Participaram 91 alunos, sendo 53F:38M, com a idade variando 
de 17 a 39 anos. Apenas 6,6% declararam conhecer PV. Em relação ao idioma, 18,7% 
dos alunos tiveram dificuldade de compreensão devido a língua inglesa. Quanto ao 
tempo para resolução do caso proposto, 58,2% dos alunos precisaram de 6 a 10 
minutos. Para avaliar a percepção dos alunos sobre o PV, foi analisado o grau de 
interatividade de um PV, em que 58,2% dos alunos consideraram a plataforma com 
alto grau de interatividade e 37,4% com médio grau de interatividade. A simulação 
auxiliou no desenvolvimento de um raciocínio clínico correto pelo discente, tendo sido, 
em todos os períodos, considerado concordante. Os alunos também conseguiram 
reconhecer, no caso clínico, os dados da anamnese e do exame físico; estabeleceram 
hipótese diagnóstica e plano terapêutico para a doença e solicitaram exames 
complementares. Reconheceram a utilidade do PV para a aplicação dos 
conhecimentos aprendidos em sala de aula. Além disso, apesar de ser um ambiente 
virtual, verificou-se que o PV também contribuiu para demonstrar a relação médico-
paciente para o sucesso do tratamento. Não houve diferença significativa das 
respostas entre o início da formação do discente com os anos subsequentes. Conclui-
se, portanto, que os alunos reconheceram a utilidade da ferramenta em todos os anos 
dos períodos estudados, podendo contribuir para a formação do estudante de 
Medicina desde o início da vida acadêmica. 
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Consumo de Sódio e Hipertensão Arterial Sistêmica em População Urbana 

MARTINS, L. P.; NOBRE, B. M.; RANGEL, J. L. A.; SEPULVENE, P. H. M. 
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RESUMO 

A hipertensão arterial foi estabelecida mundialmente como um problema de saúde 
pública por sua magnitude, risco e dificuldades em seu controle. O aumento da 
ingestão de sal tem probabilidade elevada de aumentar a pressão arterial. A 
Organização Mundial da Saúde recomenda que o consumo individual diário de sódio 
não ultrapasse 2,4g (ou 6g de sal), mas segundo o Ministério da Saúde (2004), 
brasileiros consomem em média o dobro dessa quantidade. Apesar disso, poucos 
esforços em termos de saúde pública têm sido feitos no Brasil para a redução do 
consumo dessa substância. Diante dessas informações citadas iremos colher 
informações sobre os efeitos deletérios do sal na saúde, em especial na gênese da 
hipertensão arterial, e, se possível, conhecer as principais formas de redução no 
consumo dessa substância. Inicialmente as pesquisas serão direcionadas apenas 
assuntos relacionados ao consumo de sódio e hipertensão em centros urbanos, 
posteriormente a busca será refinada aos possíveis problemas gerados socialmente 
e economicamente. Para a realização do projeto, serão utilizadas obras de diversos 
autores relacionadas ao tema escolhido a partir da busca de informações artigos 
científicos colhidos na Biblioteca Virtual PubMed-Medline, e Scielo e capítulos de 
livros sobre o assusto disponíveis na biblioteca do UniFOA. A revisão bibliográfica 
realizada para esta pesquisa revelou que os níveis de pressão sistólica e diastólica 
estão associados de forma exponencial com o risco para o desenvolvimento de 
doença coronariana, cerebrovascular, entre outras e por isso é tão importante o 
tratamento de tal morbidade, sendo que a origem da doença pode estar vinculada à 
fatores genéticos e ambientais, como o consumo excessivo de sódio. Estudos também 
demonstraram que a PA sistólica pode ser reduzida em boa porcentagem pela 
redução de sódio (2-8 mmHg) e também com a perda de peso (5-20 mmHg/ 10kg 
perdidos). Pesquisa feita com uma amostra randomizada de população urbana 
miscigenada foi observado que a ingestão de sal é fortemente influenciada pelo nível 
socioeconômico e pode parcialmente explicar a alta prevalência de hipertensão 
arterial nas classes econômicas mais baixas. A partir da realização do trabalho 
conseguimos constatar uma pequena parcela da relação do consumo de sódio e 
hipertensão arterial sistêmica e também analisamos os elevados custos para o SUS 
e para o sistema de saúde mundial da HAS, devido a gastos com medicamentos anti-
hipertensivos e, em sua maioria, com assistência médica para pacientes que sofreram 
por AVC.  

Palavras-chave: Hipertensão Arterial Sistêmica; Sódio, População Urbana; Recursos 
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Enxaqueca: Necessidade e Eficácia da Analgesia em Estudantes de Medicina 
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RESUMO 

A enxaqueca ou migrânea é definida como uma cefaleia primária que surgi a partir de 
crises que são acompanhadas geralmente por náusea, fotofobia, hiperacusia, 
sensibilidade a odores e vômitos. Em algumas pessoas, a enxaqueca pode ser 
antecedida por sintomas como parestesia, afasia, vertigens e escotoma. Essa 
condição é denominada como aura, também podendo ser encontrada em outras 
patologias, como a epilepsia. Considera-se a enxaqueca como uma das vinte doenças 
mais debilitantes e pode-se relacionar o uso inadequado de medicamentos, 
absenteísmo, diminuição da produtividade e mudança de humor como fatores 
impactantes. Tendo na população, uma prevalência de 5-25% em mulheres e 2-10% 
em homens, sendo que no curso de medicina é de 8,5%. As crises podem ser 
desencadeadas por fatores ambientais, emocionais ou dietéticos, por exemplo, a 
mudança de temperatura, alterações hormonais, excesso de exercício físico, 
automedicação, poluição, uso de contraceptivos, alergias, depressão, queijos e vinho, 
dentre outros. A vida acadêmica, principalmente no curso de medicina, proporciona 
inúmeros fatores desencadeantes, como o alto nível de estresse e exigência, 
acarretando limitações no rendimento durante as crises. O tratamento das crises é 
feito de maneira emergencial na maioria dos casos, sendo que os pacientes com 
crises frequentes apresentam geralmente tolerância aos analgésicos comuns. 
Pacientes com aumento progressivo na frequência de crises, ocorrência de crise uma 
ou mais vezes por mês, incapacitação devido à dor ou abuso medicamentoso para 
tratar as crises são recomendados a fazerem tratamento profilático, tratamento que 
apresenta uma variedade de contraindicações e efeitos colaterais, não sendo eficazes 
em todos os casos. O objetivo deste trabalho é verificar a prevalência da enxaqueca 
nos estudantes do curso de medicina do UniFOA e constatar a necessidade da 
analgesia ao catalogar os principais fármacos utilizados e sua eficácia associada aos 
principais efeitos colaterais.  
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Avaliação do Conhecimento da População de Volta Redonda-RJ Sobre 
Hepatite C 

SILVA, S. G.; SEPULVENE, P.H. M.; RANGEL, J. L. A. 
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RESUMO 

Trabalho aprovado pelo comitê de ética do Centro Universitário de Volta Redonda 
(UniFOA/Fundação Oswaldo Aranha) e pelo Ministério da Saúde com Certificado de 
Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 62488616.0.0000.5237. A hepatite C é 
uma das principais responsáveis pela doença hepática crônica no mundo. Por ser uma 
doença silenciosa, quase nunca há sintomatologia precoce levando a grandes 
chances de cronificação. Sua transmissão ocorre, na maioria das vezes, por via 
parenteral, sobretudo através de exposições percutâneas ao sangue contaminado. É 
fundamental o reconhecimento dos fatores de risco, pois não há outros meios de 
profilaxia adequada, como a vacinação, o que faz do conhecimento, um dos únicos 
métodos profiláticos efetivos. Tem-se como objetivo geral a pesquisa do nível de 
conhecimento da população de Volta Redonda-RJ sobre a infecção pelo vírus da 
hepatite C, abrangendo suas formas de transmissão, etiologia, sintomas e possíveis 
consequências. E como objetivo específico verificar se há relação do conhecimento 
sobre hepatite C com o nível socioeconômico da população questionada. Será 
aplicado um questionário para a coleta dos dados sobre a hepatite C com perguntas 
objetivas em três bairros da cidade de Volta Redonda: Jardim Tiradentes, Jardim 
Belvedere e Jardim Normandia. Um bairro de classe baixa, média e alta classe 
econômica, respectivamente. Após aplicação do questionário, será realizada uma 
análise estatística das perguntas para obter os resultados. No bairro Jardim 
Normândia, 80% da população entrevistada afirmou ter conhecimento sobre hepatite 
C, enquanto nos bairros Jardim Tiradentes e Jardim Belvedere os valores encontrados 
foram 70% e 60%, respectivamente. Apesar desses resultados sugerirem um bom 
conhecimento sobre hepatite C dos três bairros, as perguntas seguintes, mais 
específicas como etiologia, transmissão, consequências e sintomas, não 
apresentaram um índice de acerto condizente a essa afirmação. Ao avaliar o nível de 
conhecimento e associá-lo ao nível socioeconômico dos bairros, percebeu-se que o 
bairro Jardim Tiradentes, classe média baixa, teve o maior índice de acertos dentre 
os bairros compreendidos na pesquisa. Podemos verificar com a pesquisa que o fator 
socioeconômico não influenciou no conhecimento sobre hepatite C e também que o 
nível de conhecimento sobre o assunto é precário nos três bairros. A pesquisa, por 
final, mostrou ser necessário trabalhos para demonstrar os principais aspectos sobre 
o assunto, a fim de evitar a transmissão, fazer identificação dos casos e até mesmo o 
tratamento precoce de uma possível infecção.  

Palavras-chave: Hepatite C; Doença hepática crônica; Volta Redonda-RJ; Fator 
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Obesidade, Resistência à Insulina e Receptor TLR4 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A obesidade é uma doença de causa multifatorial que representa 
atualmente um dos maiores desafios de saúde pública. Seu maior risco é que ela pode 
desencadear outras complicações como o diabetes mellitus tipo 2 e doenças 
cardiovasculares (VEDANA et. al, 2008). Segundo Rang & Dale (2011), um organismo 
decide se uma célula é elemento idôneo ou um patógeno invasor através de PRRs 
(receptores de reconhecimento de padrão). Entre os PRRs mais estudados estão os 
receptores Toll–like (TLRs). A descoberta de que o tipo Toll-like 4 (TLR4) está 
envolvido na gênese da resistência à insulina reforça o conceito de que as vias 
metabólicas e inflamatórias estão estreitamente interligadas e que fatores ambientais 
são o gatilho para muitas doenças crônicas que possuem como principal mecanismo 
fisiopatológico a inflamação, como a obesidade (CANI; DELZENNE, 2011). 
OBJETIVO: O objetivo deste trabalho é demonstrar a correlação entre a obesidade, 
resistência à insulina e o receptor TLR4 que se mostra um possível fator 
desencadeante de tais doenças. METODOLOGIA: Para realizá-lo, pesquisamos nas 
bases de dados Scielo, PubMed e Google Acadêmico os termos obesidade e 
inflamação, receptor TLR4 e inflamação, obesidade e receptor TLR4, receptor tipo 
Toll, inflammation and obesity, inflammation and TLR4, Toll-like receptor. Além da 
pesquisa em livros da biblioteca do UniFOA. DISCUSSÃO: De forma unânime entre 
os autores lidos, fica clara a participação do receptor tipo Toll na indução à diabetes 
mellitus desenvolvida por resistência à insulina. O que ainda não é consenso é se 
apenas a presença maior de ácidos graxos livres já seria suficiente para induzir à 
resistência à insulina ou se o TLR4 tem papel fundamental ao reconhecer 
lipopolissacarídeos como patógenos. O papel desse receptor na geração da 
obesidade também vem sendo estudado e alguns artigos apontam que sua ausência 
previne os indivíduos de ganharem peso mesmo quando sua dieta inclui alta ingestão 
de gordura saturada. CONCLUSÃO: As pesquisas nesse campo são recentes e as 
experiências são feitas em animais sendo difícil estimar os mesmos resultados em 
seres humanos. Entretanto, elas favorecem que pesquisas sejam feitas em humanos 
para compreender o funcionamento do receptor TLR4 e desenvolver novos meios 
(como supressão do TLR4) de prevenir as doenças secundárias geradas pela 
obesidade, tal como a resistência à insulina, aumentando a qualidade de vida dos 
pacientes e diminuindo os custos do sistema único de saúde - SUS. 

Palavras-chave: receptor TLR4 e inflamação, obesidade e receptor TLR4, resistência 
à insulina e receptor TLR4. 

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa
mailto:agathalamego@gmail.com


 

www.unifoa.edu.br/editorafoa  16 ISBN: 978-85-5964-076-2 
 

A epidemiologia do câncer de pulmão no Brasil e sua relação com estratégias 
em saúde 

BARROSO, C.R.D.1; BARROSO, M.C.R.D.2; MOURA, I.B.N. 1; VIEITAS, G.L. 1; 
GEHA, J.C.N. 1; SANTOS, S.E.H. 1; SARDINHA, N.P. 1; ARANTES, J.R.B. 1 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
2 – SUPREMA, Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG. 

cristinavr95@hotmail.com 

RESUMO 

O câncer de pulmão é um dos mais prevalentes no mundo, somando cerca de 1,2 
milhão de casos novos anualmente, com sobrevida média acumulada total em cinco 
anos variando entre 7 e 10%. Sua incidência e a mortalidade refletem, em parte, os 
fatores de risco aos quais uma população foi previamente exposta. O tabagismo, a 
exposição passiva à fumaça do cigarro, a poluição atmosférica, a dieta e a exposição 
ocupacional são fatores importantes na carcinogênese pulmonar. Acredita-se que, no 
ano de 2030, o fumo deverá ser a maior causa isolada de mortalidade, podendo ser 
responsável por 10 milhões de mortes por ano. Assim, sendo o risco atribuível ao 
tabagismo como agente etiológico do câncer pulmonar superior a 90%, medidas 
preventivas de saúde pública tornam-se imprescindíveis no seu combate. O objetivo 
do trabalho é realizar análise epidemiológica da morbidade e mortalidade do câncer 
de pulmão. Para isso, foram levantados dados epidemiológicos sobre morbidade e 
mortalidade da neoplasia maligna de traquéia, brônquios e pulmões, do ano de 2005 
a 2014, segundo a plataforma do TABNET no DATASUS e do INCA. Sendo assim, no 
período entre 2005 e 2014, foram registrados no Brasil 165.134 internações por 
neoplasia maligna de traquéia, brônquios e pulmões, sendo 15.123 no estado do Rio 
de Janeiro. Em 2005, foram 14.133 internações no Brasil e 1.574 no Rio de Janeiro, 
contra 21.219 e 1.760 no ano de 2014, revelando um aumento de mais de 50% em 
escala nacional e de quase 12% em escala estadual. Em relação ao sexo, embora as 
internações sejam maiores entre os homens, essa superioridade caiu de 42% para 
23% em relação às mulheres. No que diz respeito aos valores totais dos serviços 
hospitalares, foram quase 200 milhões de reais em despesas médicas durante o 
período avaliado. Quanto à mortalidade, foram registrados no Brasil 216.051 óbitos, 
sendo 134.950 em homens e 81.085 em mulheres. A razão de óbitos entre os sexos 
já foi de 1 óbito entre as mulheres para cada 3,3 óbitos entre os homens, no entanto, 
segundo os dados apresentados, essa razão já é menor que 1:1,7. Além disso, 
segundo a distribuição proporcional do total de mortes, no período de 2005-2009, a 
porcentagem entre os homens era de 14,83%, passando para 14,27% no período de 
2010-2014. Já na população feminina, os resultados foram diferentes, visto que os 
números passaram de 9,56% para 10,54% nos períodos mencionados. Os resultados 
desta análise evidenciam que o câncer de pulmão no Brasil tem padrão de distribuição 
com redução da mortalidade para o sexo masculino e aumento da mortalidade para o 
sexo feminino. Portanto, esses dados podem ser usados no planejamento de políticas 
públicas visando a prevenção e controle do tabagismo no Brasil, em vista da 
necessidade de desenvolvimento de novas estratégias e medidas, especialmente 
entre as mulheres.  

Palavras-chave: Neoplasias Pulmonares; Epidemiologia; Hábito de Fumar. 

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa
mailto:cristinavr95@hotmail.com


 

www.unifoa.edu.br/editorafoa  17 ISBN: 978-85-5964-076-2 
 

Prevenção de Acidentes na Infância - 2 a 4 anos 

BARROS, A. V.1; RODRIGUES, B. T. P.1; NETO, E. F.1; PUGLIESE, G. M.1; 
FRANÇA, H. A. V. L.1; SILVEIRA, J. G. M. B.1; FRANÇA, L. S.1; SOUZA, L. J.1 

1 Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), Volta Redonda – RJ. 
 eniofn@gmail.com 

RESUMO 

 Os acidentes ou lesões não intencionais na infância representam a principal causa 
de morte de 1 a 14 anos no Brasil. No total, cerca de 6mil crianças até 14 anos morrem, 
e 140mil são hospitalizadas anualmente segundo dados do Ministério da Saúde, 
configurando uma séria questão de saúde pública. Alguns elementos observados em 
nossa sociedade e no ambiente em que vivemos estão ligados ao aumento da 
exposição das crianças aos riscos de acidentes. A falta de informação, de 
infraestrutura adequada, de espaço de lazer, de creches, de escolas e de políticas 
públicas direcionadas a prevenção de acidentes são alguns exemplos dessa relação. 
A partir desses dados foi idealizado um evento em escolas e creches voltado para 
responsáveis de crianças na faixa etária de 2 a 4 anos, para informar os principais 
acidentes nesta faixa etária e ensiná-las como preveni-los. Primeiramente foram 
pesquisados dados do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria 
acerca de acidentes na infância dentro da faixa etária de 2 a 4 anos, para 
embasamento teórico do evento. Programa-se um evento em escolas e creches de 
Volta Redonda-RJ no segundo semestre do ano de 2017, para pais e responsáveis 
de crianças de 2 a 4 anos. Seriam realizadas atividades educativas através de 
apresentações sobre os principais acidentes nesta faixa etária, suas consequências e 
como preveni-los, além de um posterior debate sobre o exposto. Ao final será 
realizado um questionário para avaliar os acidentes já ocorridos. Espera-se que 
evento esclareça os responsáveis sobre os principais possíveis acidentes na faixa 
etária selecionada com o objetivo de reduzir o número de acidentes ocorridos e 
consequentemente menor índice de sequelas e mortalidade decorrentes dos 
acidentes. Tais resultados serão obtidos pela comparação do questionário feito no dia 
da apresentação e após 6 meses do evento. Através desse projeto de evento 
conseguimos levantar informações e vivências, através de pesquisas em bancos de 
dados e análise dos questionários, que podem ser usadas para conscientizar a 
população alvo. Com esse trabalho, pode-se concluir que é necessário elucidar as 
informações aos responsáveis pelas crianças sobre os riscos e consequências dos 
acidentes na faixa etária de 2 a 4 anos.  
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RESUMO 

As Doenças Inflamatórias Intestinais correspondem à Doença de Crohn e à Retocolite 
Ulcerativa Idiopática, que são patologias crônicas caracterizadas pela inflamação da 
mucosa do intestino. Elas diminuem a qualidade de vida do paciente ao causar 
sintomas como diarreia e cólicas abdominais. Além dos sintomas clássicos, as 
doenças em questão podem apresentar manifestações extraintestinais. Dentre essas, 
algumas principais incluem as articulares, as dermatológicas, as hepatobiliares e as 
oftalmológicas. Tais manifestações extraintestinais apresentam prevalência 
significativa no Brasil e no mundo, podendo aparecer antes, durante ou depois das 
manifestações intestinais, sendo que sua ocorrência advém de diversos fatores, como 
histórico familiar, faixa etária e sexo. O presente trabalho se propõe a analisar se o 
conhecimento passado no UniFOA aos estudantes de medicina do módulo V é 
suficiente para detectar e lidar com o paciente portador de manifestações 
extraintestinais nas Doenças Inflamatórias Intestinais. Justifica-se pela relevância de 
que é necessário um amplo conhecimento médico sobre as manifestações 
extraintestinais nas Doenças Inflamatórias Intestinais, já que os sintomas e sinais 
podem se assemelhar a patologias sem relação com as Doenças Inflamatórias 
Intestinais, o que as torna de difícil diagnóstico. Além disso, o aumento dos casos de 
Doenças Inflamatórias Intestinais que é destacado pela comunidade científica em 
vários países tem como consequência o aumento dos casos de suas manifestações 
extraintestinais. Trata-se de um trabalho de campo, realizado a partir de um 
questionário relacionado a um caso clínico sobre o tema do trabalho que será entregue 
aos estudantes do UniFOA do módulo V. Trata-se de uma pesquisa em andamento 
sem dados conclusivos até o presente momento. 
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RESUMO 

As metodologias ativas (MA), são ferramentas que visam conceber o aprendizado de 
maneira autonômica com a autodeterminação do aluno. Segundo Paulo Freire, as MA 
são indispensáveis para o desenvolvimento da consciência crítica e capacidade de 
análise de quem aprende, quebrando o ciclo do ensino mecanicista. Nesse cenário, o 
professor passa a ser um motivador, mediador e catalisador desse processo ensino-
aprendizagem, perdendo seu papel como único transmissor de conhecimento. O Peer 
Instruction, é uma das ferramentas onde se é capaz de se aplicar as MA. Nessa 
ferramenta, tira-se o foco da transferência de informação unidirecional (professor x 
aluno), passando-se a buscar o conhecimento em grupos, em pesquisas 
bibliográficas, mesas redondas e testes de aprendizagem, tornando a aprendizagem 
mais rica e próxima a realidade. Com base nisso, o projeto TAPA (Trabalho de 
Acadêmico para Acadêmico), visando auxiliar o processo de integralização do 
currículo modular por parte dos alunos, aplicou no módulo IV o peer instruction 
modificado. O módulo IV do curso de medicina do UNIFOA, tem como objetivo inserir 
o aluno nos processos de agressão e defesa do organismo. Nesse módulo são 
abordados conteúdos importantes para a construção da formação médica, como o 
conteúdo de queimaduras. Com o objetivo de melhor a assimilação do tópico por parte 
dos alunos, o projeto TAPA, propôs uma atividade no laboratório de habilidades. A 
atividade teve início na divisão da turma em grupos e os grupos foram alocados nas 
estações do Laboratório de habilidades. Em cada estação foram colocados 
manequins, com papel alumínio simulando a área queimada, e os protocolos de 
atendimento ao Paciente queimado. A atividade se inicia então com um brainstorming 
entre os membros grupo, seguindo-se então com a entrada dos alunos na estação. 
Durante 20 minutos, sem nenhuma interferência do grupo TAPA, os alunos foram 
desafiados a montar a rotina de tratamento e formular uma prescrição simples para 
um paciente no pronto socorro. Após o tempo estipulado, as equipes juntamente com 
os membros do projeto discutiram a base teórica do atendimento, os desafios 
encontrados pelas equipes e uma troca de experiência entre os alunos que já 
acompanharam um atendimento ao paciente queimado. A atividade teve como 
objetivo, auxiliar na formação acadêmica, na solidificação do conhecimento e 
estimulação ao trabalho em equipe, sendo esse último um dos pilares essenciais para 
a formação de qualquer profissional.  
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RESUMO 

Esta revisão literária propõem-se a esclarecer e dimensionar as normativas de saúde 
pública para população LGBTI, ressaltando os deveres e obrigações do médico, para 
minimizar ao máximo a discriminação por identidade de gênero ou orientação sexual. 
A Política Nacional de Saúde LGBT é um divisor de águas para as políticas públicas 
de saúde no Brasil e um marco histórico de reconhecimento das demandas desta 
população em condição de vulnerabilidade. É também um documento norteador e 
legitimador das suas necessidades e especificidades, em conformidade aos 
postulados de equidade previstos na Constituição Federal e na Carta dos Usuários do 
Sistema Único de Saúde. O  reconhecimento da complexidade da saúde de LGBTI 
exigiu que o movimento social buscasse amparo com outras áreas do Ministério da 
Saúde e, consequentemente, ampliasse o conjunto de suas demandas em saúde 
dando à Política um caráter transversal que engloba todas as áreas do Ministério da 
Saúde, como as relacionadas à produção de conhecimento, participação social, 
promoção, atenção e cuidado. A Política LGBT é composta por um conjunto de 
diretrizes cuja operacionalização requer planos contendo estratégias e metas 
sanitárias e sua execução requer desafios e compromissos das instâncias de governo, 
especialmente das secretarias estaduais e municipais de saúde, dos conselhos de 
saúde e de todas as áreas do Ministério da Saúde. Nesse processo estão sendo 
implantadas ações para evitar a discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais nos espaços e no atendimento dos serviços públicos de saúde. 
Este deve ser um compromisso ético-político para todas as instâncias do Sistema 
Único de Saúde (SUS), de seus gestores, conselheiros, de técnicos e de 
trabalhadores de saúde. A garantia ao atendimento à saúde é uma prerrogativa de 
todo cidadão e cidadã brasileiros, respeitando-se suas especificidades de gênero, 
raça/etnia, geração, orientação e práticas afetivas e sexuais. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A raiva é uma zoonose viral, que se caracteriza como uma encefalite 
progressiva aguda e letal. A transmissão da doença ocorre quando o vírus contido na 
saliva e secreções do animal infectado penetra no tecido do hospedeiro. A importância 
da conscientização da população sobre a profilaxia e transmissão da doença se deve 
pelo vírus levar a uma resposta imunológica precária e tardia, favorecendo sua 
replicação e disseminação. Trabalho aprovado pelo comitê de ética do Centro 
Universitário de Volta Redonda (UniFOA/Fundação Oswaldo Aranha) com Certificado 
de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 53515216.5.0000.5237. OBJETIVO: 
Tem-se como objetivo geral a pesquisa do nível de conhecimento da população de 
Volta Redonda-RJ sobre a infecção pelo vírus raiva, abrangendo suas formas de 
transmissão, etiologia e possíveis consequências. E como objetivo específico, verificar 
se há relação do conhecimento sobre a doença com o nível socioeconômico da 
população questionada. METODOLOGIA: Foi aplicado um questionário para a coleta 
dos dados sobre a raiva com perguntas objetivas em três bairros da cidade de Volta 
Redonda: Jardim Tiradentes, Jardim Belvedere e Jardim Normandia. Um bairro de 
classe baixa, média e alta classe econômica, respectivamente. Após aplicação do 
questionário, foi realizada uma análise estatística das perguntas para obter os 
resultados. RESULTADOS: Dentre os bairros pesquisados, a maioria dos indivíduos 
respondeu que a transmissão do vírus da raiva cão-ser humano é possível (89% dos 
casos), sendo que no bairro Jardim Belvedere esse resultado chegou a 100%. Quanto 
ao modo de contágio, o que se observou foi que nos bairros de classe média e classe 
baixa, 57% e 56% respectivamente, responderam que essa transmissão é feita 
apenas pela mordedura. Tal dado se contrastou com o obtido no bairro de classe alta, 
onde 57% responderam corretamente, ou seja, que a transmissão pode ocorrer tanto 
por mordedura quanto por arranhadura. Esse resultado mostrou que apesar da 
população estar consciente sobre a possibilidade de transmissão do vírus da raiva de 
cães para seres humanos, não possuem conhecimento suficiente quanto ao método 
de transmissão. Podemos concluir assim, que 54% da população entrevistada não 
tem informação correta sobre a transmissão do vírus. CONSDIDERAÇÕES FINAIS: 
Podemos verificar com a pesquisa que o fator socioeconômico não influenciou no 
conhecimento sobre a raiva, na verdade é uma doença negligenciada que está 
dispersa na população como um todo. Sendo assim, é necessário, uma efetiva 
campanha sobre a doença, para que os indivíduos possam se prevenir de forma 
correta.  
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RESUMO 

O futebol é um dos esportes mais populares do mundo, praticado, segundo o boletim 
da Fédération Internationale de Football Association – FIFA, por mais de 60.000.000 
de pessoas em mais de 150 países visto que é um esporte caracterizado por intenso 
contato físico, movimentos curtos, rápidos e não contínuos, tais como aceleração, 
desaceleração, saltos e mudanças abruptas de direção.A prevenção e o surgimento 
da lesão ortopédica no futebol estão baseados em fatores intrínsecos ou pessoais 
como: idade, lesões prévias, instabilidade articular, preparação física e habilidade. Já 
os fatores extrínsecos são: sobrecarga de exercícios, número excessivo de jogos, 
qualidade dos campos, equipamentos inadequados e violação da regra do jogo (faltas 
excessivas e jogadas violentas).Destacando-se o ligamento cruzado anterior (LCA) 
como um dos ligamentos do joelho mais frequentemente lesados. No entanto, dada a 
incidência, severidade, custos e tempo de interrupção da atividade que acarretam, as 
lesões do LCA são frequentemente responsáveis pelo abandono precoce da prática 
desportiva e pelo surgimento de possíveis complicações na integridade e 
funcionalidade da articulação do joelho dos futebolistas. Em uma abordagem 
epidemiológica ampla sobre lesões de joelho, coloca que, as lesões ligamentares, de 
menisco, de patela somam mais de 80% dos casos. Demonstra também que os 
acometimentos mais comuns são relacionados a ligamento cruzado anterior (46%) e 
ligamento colateral medial (29%), havendo ainda, instabilidade patelar 4%,  lesão do 
ligamento colateral medial e síndrome patelo –femoral 3,5%, e lesão em menisco 
15%.  

(Agências Financiadoras FOA e CNPq). 
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RESUMO 

Gestação ectópica é definida como a implantação do ovo fecundado (blastocisto) fora 
da superfície endometrial da cavidade uterina. Dependendo do local a gestação pode 
ser tubaria, ovariana, abdominal, cervical ou intersticial. Os casos de gestação 
ectópica podem chegar a 1% das gestações, destas 98,3% são tubarias e apenas 
1,4% são abdominais. Etiologicamente qualquer fator que impeça o transito do ovo 
para o útero pode causar a gestação ectópica. Dentre as causas podemos citar 
infecções que podem levar a obstrução da tuba, diminuição da luz, microdiverticulos 
e destruição das fimbrias. Segundo alguns autores cirurgia tubaria previa também 
aumentam a incidência de tais gestações. Na gestação abdominal o ovo se implanta 
na superfície serosa peritoneal após sua expulsão da tuba. Como causas de gestação 
abdominal primaria pode-se citar migração anômala do ovulo, defeito de captação e 
aspiração do ovulo pelo pavilhão tubário e problemas em seu transito. Em sua maioria 
o ovo se encontra no fundo de saco de Douglas ou em áreas adjacentes como reto, 
mesocólon, ligamento largo, fosseta ovariana ou fosseta sigmoide. A anamnese e 
exame físico são capazes de diagnosticar quadros agudos em que a paciente 
apresentara dor abdominal intensa e choque hemorrágico quando houver rotura 
tubaria. Dosagem de BHCG é fundamental além do uso da ultrassonografia que juntos 
são considerados o padrão ouro para diagnostico. O tratamento conservador é 
extremamente controverso, está indicado pela maioria dos autores a hospitalização e 
exploração da cavidade abdominal para retirada do embrião. O caso clinico em 
questão trata-se de ESA que foi atendida no HSJB alegando dor abdominal onde foi 
então internada para realização de USG transvaginal que mostrou gestação ectópica. 
Paciente começou a evoluir com palidez e relatando mal-estar geral. Foi então 
conduzida para laparotomia exploradora e ao acessar a cavidade abdominal prenhez 
estava aderida ao epiplon, com placenta rota e sangue em quantidade moderada na 
cavidade. Embrião estava integro ainda com batimentos e presença de bolsa 
amniótica, livre na cavidade abdominal. Foi então realizado a extirpação, revisão da 
cavidade e da hemostasia e então síntese da cavidade. Paciente evoluiu bem no pós-
operatório sendo então encaminhada para acompanhamento ambulatorial após alta 
hospitalar. 
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RESUMO 

O Curso de Medicina do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), conta, 
desde 2016, com um projeto de extensão nomeado “Jogos Semiológicos” para 
otimizar as monitorias de semiologia e propedêutica do módulo 1. O projeto tem por 
objetivo proporcionar a otimização e sedimentação do aprendizado em sala de aula 
através do uso de metodologias ativas e nelas, a gameficação dos conteúdos. Tal 
atividade está em sua segunda edição e já contou com cerca de 54 participantes e 
percebeu-se que muitos dos alunos que participaram do projeto requeriam uma 
ampliação do trabalho para os módulos seguintes. Diante disso, no ano de 2017 o 
projeto foi ampliado, e passou a abranger os módulos dois e três também do curso de 
medicina. O trabalho tem como objetivo relatar a experiência da comissão 
organizadora dos jogos semiológicos do curso de medicina, e através disso, incentivar 
outros alunos a se juntarem a equipe e ampliar o projeto. O mundo atual exige um 
profissional capaz de fazer escolhas complexas, enfrentar diversidades, ser criativo e 
empreendedor e enfrentar contextos de rápidas transformações.  Cada vez mais, os 
alunos rejeitam um modelo autoritário, vertical e uniforme de aprendizagem e aceitam 
com eloquência um modelo de aprendizagem equilibrado entre informação 
contextualizada, atividades e desafios. O sucesso da aprendizagem está pautado em 
desafios, atividades, jogos que trazem à tona competências, recompensas, 
informações e aprendizados individuais e grupais. Isso deve-se ao fato que cada vez 
mais as novas gerações estão acostumadas com jogos e os desafios e linguagens 
advindos desse tipo de modalidade. O modelo de aprendizagem através de 
metodologias ativas acontece através de situações reais e a problematização. Com 
isso, há uma intensa aproximação com o cotidiano profissional em que o aluno estará 
inserido, antecipado durante as aulas. Dessa forma, há a quebra de paradigma 
transformando o aluno com status passivo para ativo e envolvimento aprofundado ao 
invés de superficial. Além disso, a posição do professor é alterada de transmissor de 
informações para orientador. Tal atividade nos permitiu observar a importância da 
comunicação, troca de informações, participação em equipe, resolvendo problemas e 
avalição atitudinal e postural realizadas por eles mesmos. Tal situação se aproxima 
da realidade e contexto vivido pelos alunos fora dos muros acadêmicos evidenciando 
a horizontalização, diversificação e multiplicidade do aprendizado. 
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RESUMO 

O MEC divulgou em 2001 as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 
Medicina, preconizando a importância de se adotar metodologias ativas de ensino, 
que podem tornar o aprendizado mais dinâmico. A partir disso, uma proposta de 
metodologia de ensino ativo são os jogos, que por ser uma atividade dinâmica, 
facilitam o aprendizado e a fixação do conteúdo na memória. Tal proposta, baseada 
no conhecido jogo ‘Imagem & Ação’ da Grow Games, auxilia o estudante a aprender 
de forma criativa a prática da semiologia/propedêutica médica, desde a ectoscopia a 
aplicação dos exames físicos.      O jogo funciona como método para revisar o 
conteúdo já visto em sala de aula ou laboratório. Assim, espera-se que haja uma maior 
fixação do conteúdo, tanto com os acertos como com os erros durante o jogo. Antes 
da realização das provas do primeiro módulo, onde os conteúdos que já haviam sido 
ministrados eram marchas e fácies, realizamos mímicas e o outro grupo tinha o dever 
de descrever o que era e a possível causa. Para jogar, separa-se os alunos em grupos 
sendo necessário no mínimo quatro pessoas, o conteúdo a ser revisado de 
semiologia/propedêutica precisa ser escrito em papéis pequenos e cortados para 
sorteio. O grupo que começar tem que sortear um papel e criar uma mímica podendo 
pedir ajuda para realizá-la a um membro da mesma equipe, o outro grupo terá que 
explicar a ação que foi realizada para conseguir vencer. Dessa forma, ambos os 
grupos podem revisar, tendo em vista que não só para a realização da mímica como 
também para descrever e acertar o que está sendo realizado, se faz necessário 
conhecer bem o conteúdo aplicado na atividade. O aprendizado através de 
metodologias ativas usa a problematização e insere o aluno em situações reais, 
aproximando o discente do cotidiano profissional. Alguns autores afirmam ser a 
aprendizagem um processo aprendizagem essencialmente dependente de 
experimentações. Haja vista o incontestável e fundamental papel das metodologias 
ativas no ensino moderno, tornando o aluno ativo com maior aprofundamento do 
conteúdo estudado concluímos que tal atividade pode ser mais uma ferramenta para 
otimizar o ensino e aprendizagem dos conteúdos de semiologia e propedêutica no 
curso de medicina. 
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RESUMO 

O câncer lidera as causas de morte no mundo e, entre mulheres, o tumor de mama é 
o mais prevalente, depois do de pele não melanoma. No Brasil, em 2014, o câncer de 
mama representou 14.786 dos óbitos registrados (DataSUS). De acordo com o 
Instituto Nacional de Câncer (INCA), é estimado que em 2016 um total de 57.960 
novos casos tenham sido notificados. Frente a essa problemática, a iniciativa do 
Outubro Rosa na atenção primária, bem como a disponibilização gratuita de 
mamografias na rede pública de saúde exemplificam as medidas de diagnóstico 
precoce e rastreamento que têm sido implementadas nos diferentes níveis de atenção 
à saúde nas últimas décadas. Como equipamento para o rastreio, o mamógrafo tem 
sido uma tecnologia fundamental. Visto isso, o presente trabalho justifica-se pela 
necessidade de prover no ambiente acadêmico informação acerca do rastreamento 
de câncer de mama, através da mamografia. Assim, são objetivos dessa produção: 
fazer levantamento de dados acerca da quantidade de mamógrafos existentes no país 
e sua distribuição no território nacional e o número de mamografias realizadas. Além 
disso, discutir acerca dos benefícios e malefícios do rastreamento feito com o 
mamógrafo. O caminho metodológico utilizado para elaborar essa proposta foi utilizar 
dados disponibilizados pelo Sismama, DATASUS e INCA, além de artigos 
disponibilizados na plataforma SciELO. A princípio foram colhidos os dados referentes 
ao número de mamógrafos existentes, no ano de 2017, nos estados da federação e 
separados como equipamentos pertencentes ao SUS e particulares. Na sequência, 
foram estabelecidos os dados das mamografias realizadas no Brasil. Após revisão da 
literatura, foram desenvolvidos gráficos com os resultados encontrados e analisados 
aspectos positivos e negativos do rastreamento por mamografia. Como resultados 
foram encontrados 4.827 mamógrafos, desses apenas 4.623 estão em uso, dos quais 
2.053 pertencem ao SUS. Observou-se que a maior concentração de equipamentos 
predomina nos grandes centros urbanos. Foram realizadas 420.389 mamografias em 
2016, o que representa um aumento de 8,38% em comparação com 2015. A literatura 
permitiu concluir que o diagnóstico precoce do câncer de mama permite um 
tratamento menos agressivo e menor chance de óbito pelo câncer, em função do 
tratamento precoce.  Em relação aos aspectos negativos, conclui-se que a chance de 
ocorrerem resultados falso-positivos, gera estresse e ansiedade nas mulheres. Além 
disso, a indução de câncer de mama pela radiação e morte por cânceres 
radioinduzidos é um agravante no uso do mamógrafo em faixas etárias abaixo de 50 
anos. 
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RESUMO 

A introdução de metodologias ativas no ensino médico é um dos temas preconizados 
nas diretrizes curriculares nacionais (DCN’s) dos cursos de medicina no Brasil. Sob 
essa perspectiva, observou-se que as videoconferências, que são uma das 
ferramentas utilizadas na telemedicina, podem ser empregadas respeitando o que 
preconizam as DCN’s. Visando aproximar profissionais da área de saúde, bem como 
a difusão do conhecimento desenvolvido em diferentes unidades de ensino surgiu a 
Rede Universitária de Telemedicina (RUTE). Essa rede é uma iniciativa do Ministério 
da Ciência e Tecnologia, apoiada pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e 
pela Associação Brasileira de Hospitais Universitários (ABRAUE), sendo coordenada 
pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). A RUTE promove uma ampliação 
nos debates em pesquisas, troca de conhecimentos acadêmicos e uma maior 
democratização dos temas da saúde, por meio da realização das videoconferências. 
Com efeito, objetiva-se com esta produção apresentar a estrutura e funcionamento da 
RUTE e demonstrar a implantação da rede no UniFOA. Assim, este trabalho tem como 
justificativa acadêmica a aproximação dos saberes das diferentes subáreas da 
medicina, ministrados em outras instituições de ensino, aos corpos docente e discente 
do UniFOA. Como metodologia levantou-se dados de como a rede funciona e isso foi 
possível através dos documentos disponibilizados no site da própria rede. Além disso, 
descobrir se no campus existia algum equipamento que pudesse receber o sinal das 
transmissões ao vivo, para tal foi contatado o departamento de informática da 
instituição que forneceu as configurações dos equipamentos disponíveis. E, 
encaminhada petição de acesso ao sistema das videoconferências à rede. Como 
resultados, foi promovida a aproximação da rede com a instituição, tal comunicação 
ocorreu via e-mail com os administrados da rede. O UniFOA disponibilizará uma sala 
para os encontros virtuais, que se encontra em fase de acabamento. Ademais, fruto 
da revisão dos arquivos da rede encontrou-se que essa é dividida em Grupos de 
Interesse Especial (SIGs). Cada SIG é responsável por eventos virtuais sobre uma 
subárea específica da medicina, por exemplo, cirurgia cardíaca e gastrenterologia, e 
ao todo conta com 77 SIGs registrados, os quais preenchem uma agenda diária de 
eventos. Destarte, conclui-se que a implantação da rede traz impactos científicos e 
tecnológicos para a educação médica, pois, permite através da programação das 
videoconferências a promoção de informações atualizadas, vindas de grandes centros 
de ensino, além do uso de novas TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) 
no ambiente do curso de medicina. 
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RESUMO 

A Síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono (SAHOS) é a ocorrência 
repetitiva de obstrução total ou parcial da via aérea superior durante o sono. A 
diminuição da oferta de oxigênio faz com que o paciente acorde para voltar a respirar, 
levando à fragmentação do sono pelos repetitivos despertares, ocasionando 
sonolência excessiva diurna. A SAHOS é fator de risco direto para doenças 
cardiovasculares e morte, além de ter alta prevalência em pacientes com outras 
comorbidades, como obesos, diabéticos e hipertensos, aumentando ainda mais o 
risco de doença cardiovascular. Correlacionar a maior incidência da SAHOS em 
pacientes obesos, mostrando como a obesidade pode ser um grande fator de risco 
para desenvolvimento da doença. Foi realizado levantamento bibliográfico nas bases 
Scielo, Medline e Pubmed, através de pesquisa com os termos “SAHOS” e 
“obesidade”. Os artigos incluídos no estudo foram aqueles publicados a partir de 2005. 
A obesidade é um dos principais fatores patogênicos da SAHOS, sendo mais 
frequentemente associada ao tipo central ou visceral. Pacientes com sobrepeso e 
obesos apresentam, respectivamente, duas e quatro vezes mais risco de desenvolver 
a síndrome, quando comparados com indivíduos de IMC normal. Entretanto, a mesma 
tem sido considerada um agravante e não um determinante da síndrome, sendo que 
o aumento do IMC está intimamente correlacionado ao grau de severidade da 
SAHOS. Além disso, a leptina e a grelina, dois hormônios reguladores do apetite, 
estão aumentadas em pacientes com SAHOS. Uma grande porcentagem de obesos 
tem elevados níveis de leptina circulante, indicando que, em muitas circunstâncias, 
obesidade é um estado de resistência à leptina, sendo esta causada possivelmente 
devido a defeitos em receptores ou pós-receptores. Estudos sugerem que tanto a 
obesidade quanto a apneia obstrutiva estão relacionadas à resistência mencionada. 
A obesidade é o único fator de risco de importância que é reversível, contudo, 
alterações nos níveis de leptina têm sido descritas como secundárias à síndrome, 
podendo explicar a dificuldade desses pacientes em perder peso. Portanto, é 
necessário que haja uma maior investigação sobre a influência dos hormônios 
relacionados ao controle do peso corporal e sua relação com a SAHOS.  

Palavras-chave: SAHOS; obesidade. 
  

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa
mailto:mo.pinheiroo@gmail.com


 

www.unifoa.edu.br/editorafoa  29 ISBN: 978-85-5964-076-2 
 

A Doença de Alzheimer e a Musicoterapia como Tratamento Complementar 

GENTILIN, K.C.A.F1; CAMPOS, N. B.1; CUNHA, M. G. S.1 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
karla.faria@live.com 

RESUMO 

A doença de Alzheimer é uma demência neurodegenerativa. Trata-se de uma das 
causas mais frequentes de demência, sendo mais prevalente em idosos acima de 65 
anos. Por não haver cura, faz-se necessário métodos que auxiliam na melhora da 
qualidade de vida dos pacientes, visto que a faixa etária atingida por tal doença vem 
crescendo significativamente no mundo. Um desses métodos inclui a musicoterapia, 
parte da medicina complementar e integrativa. Essa técnica consiste no uso da música 
aplicada em sessões terapêuticas com a finalidade de estimular a melhora do quadro 
clínico do paciente. Esse artigo tem como objetivo compreender a utilização da 
musicoterapia como forma de evocação da memória e ativação de processos 
cognitivos, funcionais e sociais, expondo seus benefícios em pacientes portadores da 
doença de Alzheimer. Justifica-se pelo aumento da expectativa de vida nos últimos 
anos e consequente aumento da incidência das doenças demenciais. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa descritiva, de abordagem revisional sobre o tema. Para isso foram 
utilizados artigos científicos que abordaram pressupostos cognitivos, fisiológicos, 
sociais e culturais. Conclui-se que o uso da musicoterapia como tratamento 
complementar para a doença de Alzheimer é eficaz, trazendo ao paciente uma melhor 
qualidade de vida.  

Palavras-chave: Alzheimer, medicina integrativa e complementar, musicoterapia. 
  

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

www.unifoa.edu.br/editorafoa  30 ISBN: 978-85-5964-076-2 
 

Retinopatia diabética, a complicação ocular do Diabetes Mellitus, e seu 
diagnóstico 

NOVAES, E. R. 1; COSTA, C. J. 1; FONSECA, W. L. M. S. 1 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda,RJ. 
edurnovaes@hotmail.com 

RESUMO 

A Retinopatia diabética (RD) é a complicação microvascular específica do diabetes 
mellitus (DM) e afeta uma em cada três pessoas com DM. A RD permanece sendo a 
principal causa de perda de visão em populações adultas ativas. O DM é a condição 
crônica que mais cresce, principalmente nos países em desenvolvimento, 
destacando-se pelas complicações, entre elas a RD, que é uma complicação comum 
no quadro descompensado. A detecção precoce da RD é importantíssima para a 
eficácia dos tratamentos, pois quanto maior sua gravidade pior é o resultado da 
terapia, sendo uma importante causa de cegueira. Sendo assim, percebe-se a grande 
necessidade de realizar uma triagem adequada desses pacientes, buscando um 
diagnóstico cada vez mais precoce, baseado na associação da clínica, muitas vezes 
de início tardio, com os exames oftalmológicos de rastreio que devem ser realizados 
de rotina. O objetivo da presente revisão é realizar uma revisão das literaturas 
científicas a respeito da Retinopatia Diabética e seu Diagnóstico, destacando, 
avaliando e discutindo os aspectos relacionados a doença, evidenciando seu 
diagnóstico.  
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RESUMO 

A Esclerose Múltipla (EM) trata-se de uma doença inflamatória, autoimune, 
desmielinizante e degenerativa do sistema nervoso central (SNC), caracterizado por 
uma infiltração de linfócitos T autoreativos de maneira seletiva através da barreira 
hematoencefalica. Nos últimos anos vários estudos observaram associação entre 
hipovitaminose D com maior prevalência de infecções, inflamação e mortalidade. Os 
receptores de vitamina D (VDR), estão distribuídos em diversos tecidos: cérebro, 
coração, tecido, pele, intestino, próstata, mama, células imunológicas, paratireoides, 
entre outros. Estudos recentes relatam a estreita relação de doenças autoimunes com 
a deficiência de vitamina D, assim sugere-se que a vitamina D seja um fator extrínseco 
capaz de afetar a prevalência de doenças autoimunes. Recentemente foi descrito que 
a suplementação com uma alta dose de colecalciferol leva a uma diminuição na 
proporção de células Th17 no sangue periférico de doentes com EM, o que sugere 
que isto pode ser um importante mecanismo subjacente ao papel terapêutico possível 
da vitamina D na EM. A vitamina D vem se mostrando uma saída alternativa como um 
possível potencial terapêutico para a Esclerose Múltipla. O principal objetivo deste 
artigo foi descrever as últimas atualizações sobre o uso de Vitamina D que indiquem 
seu papel terapêutico em ensaios por via de monoterapia ou como adjuvante em 
pacientes com EM. Foram realizadas buscas para estudos publicados até 10 de 
janeiro de 2016 nas bases de dados PUBMED, EMBASE, SCIELO e GOOGLE 
ACADÊMICO. Foram incluídos neste artigo estudos clínicos sobre dosagem de 
vitamina D em pacientes com EM, experimentos in vitro e in vivo, randomizados e 
duplo-cego controlados por placebo, trazendo novidades sobre os últimos avanços 
desse modelo terapêutico. Os estudos analisados sugerem que o tratamento de 
pacientes com EM com vitamina D tem demonstrado efeitos satisfatórios, embora 
ainda faltem mais estudos duplo-cego, randomizados e controlado por placebo com 
tamanho amostral significante para dar maior suporte ao seu uso terapêutico no 
combate à Esclerose Múltipla.  
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RESUMO 

Leucemia é o nome geral dado a um grupo de neoplasias que se desenvolve na 
medula óssea. É originada em células sanguíneas em desenvolvimento, que 
passaram por alterações malignas. A leucemia mieloide aguda (LMA) é um tipo de 
câncer que afeta as células sanguíneas imaturas na linhagem das células mieloides. 
Representa cerca de 80% das leucemias agudas do adulto. Aproximadamente 60% a 
70% dos pacientes obtêm resposta completa após a fase inicial de tratamento, 
entretanto apenas cerca de 25%, podem ser curados com quimioterapia. Ninguém 
sabe exatamente o que causa a LMA. A classificação da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) estabelece como critério diagnóstico a infiltração da MO por 20% ou 
mais de mieloblastos e considera também os aspectos genéticos e moleculares, além 
de história prévia de mielodisplasia. Portanto, no diagnóstico é preciso, além de 
examinar morfologicamente as células, proceder à imunofenotipagem e à análise 
citogenética. O diagnóstico de LMA é confirmado pela presença de um número 
excessivo de células blásticas na medula óssea. Em adultos saudáveis, a medula 
óssea contém menos do que 5% de células blásticas, mas isso pode aumentar para 
20 a 95%, em pessoas com LMA.  
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RESUMO 

A amamentação é uma prática milenar com reconhecidos benefícios nutricionais, 
imunológicos, cognitivos, econômicos e sociais. Tais benefícios são aproveitados em 
sua plenitude quando a amamentação é praticada por pelo menos 2 anos, sendo 
oferecida como forma exclusiva de alimentação do lactente até o sexto mês de vida. 
Cerca de 1,5 milhão de crianças ainda morrem a cada dia porque são 
inapropriadamente alimentadas. Menos de 35% das crianças do mundo são 
exclusivamente alimentadas ao seio pelos primeiros quatro meses de vida e as 
práticas de alimentação complementar são frequentemente inapropriadas e 
perigosas. O presente artigo busca realizar uma revisão das literaturas científicas a 
respeito da Importância do Aleitamento Materno em Relação ao Desenvolvimento das 
Doenças Prevalentes até os 2 anos, destacando, avaliando e discutindo os aspectos 
relacionados ao processo de aleitamento, seus benefícios, as características do leite 
materno, assim como a importância do mesmo e sua relação com o desenvolvimento 
das doenças prevalentes na faixa etária avaliada, analisando ainda a situação de tais 
pontos em 3 Unidades Básicas de Saúde da Família do município de Volta Redonda, 
utilizando estudos científicos dos bancos de dados da BVS (Biblioteca Virtual em 
Saúde), SciELO (Scientific Eletronic Library Online) e Google Acadêmico. Levando 
em consideração as informações obtidas na literatura científica avaliada, o 
aleitamento materno é um processo extremamente importante para o 
desenvolvimento infantil adequado e saudável, devendo ser realizado, idealmente, de 
forma exclusiva até os 6 meses de idade, e de forma complementar até pelo menos 
os dois anos completos. O presente trabalho conclui, portanto, que as doenças mais 
prevalentes nos lactentes apresentam menos chance de desenvolvimento naquelas 
crianças que recebem aleitamento materno exclusivo.  
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RESUMO 

Ao transcorrer dos avanços de estudos em genética foi possível identificar os genes 
mais prevalentes nas neoplasias de mama e a partir disto classifica-los em alta e baixa 
presença. Entre os genes de alta presença encontramos o BRCA2, onde suas 
mutações são responsáveis por aproximadamente 35% dos cânceres de mama 
hereditários. Quando um dos progenitores é portador de mutação neste gene, há 50% 
de chance de ser transmitida para seus filhos. Caso esta característica seja 
transmitida, seus descendentes possuirão 85% de chance de desenvolver neoplasia 
maligna de mama em algum período de sua vida. Com isso, é recomendado realizar 
o rastreamento do gene BRCA2 em indivíduos com pré-disposição ao 
desenvolvimento de câncer de mama, em uma faixa etária preferencialmente de 25-
30 anos de idade. Por fim, para avaliar a probabilidade de desenvolver um carcinoma de 
mama hereditário, atualmente se indica usar o BRCAPRO, e a partir disto calcular o risco 
com base no acréscimo de diagnóstico de câncer e o uso do histórico familiar. Conclui-
se, então, que o avanço dos conhecimentos em genética é uma área promissora e de 
expressiva relevância para o diagnostico cada vez mais precoce do câncer de mama, e 
consequentemente aumentando a probabilidade da obtenção da cura.  
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RESUMO 

Pesquisas epidemiológicas, assim como dados do IBGE, apontam que o padrão da 
pirâmide etária vem se modificando nos últimos 70 anos, de modo que a população 
idosa cresceu de forma significativa. Por conta disso, surgem algumas consequências 
na dinâmica de organização e investimento das cidades, assim como na incidência de 
doenças na população vigente. A população idosa é aquela mais afetada por doenças 
crônico-degenerativas, como a doença de Alzheimer. Isso faz com que muitos sejam 
dependentes de cuidadores por um longo período de tempo. Muitas vezes, esses 
cuidadores acabam sendo esquecidos, de modo que não seja expresso aos outros o 
quanto o trabalho pode ser desgastante e até mesmo prejudicial a sua saúde física e, 
principalmente, psicológica. Buscando demonstrar esse impacto, este trabalho tem 
como objetivo demonstrar a influencia da doença de Alzheimer na vida dos cuidadores 
de idosos com a doença, visto que, geralmente, são as pessoas que mais convivem 
com eles e com grande importância em suas vidas. O interesse pelo assunto surgiu 
por conta do aumento na prevalência de tal doença na população e por suas 
consequências na vida das pessoas que convivem com o doente. Trata-se de um 
estudo transversal quantitativo, realizado através de um questionário aplicado 
diretamente a 20 cuidadores de um grande centro de apoio aos idosos portadores de 
Alzheimer, em Volta Redonda-RJ, dando total liberdade e garantindo a preservação 
da identidade dos participantes. Portanto, através da pesquisa, conclui-se que esses 
cuidadores possuem uma rotina extremamente desgastante e sobrecarregada. 
Entretanto, sentem uma enorme satisfação ao realizar tal atividade, visto que buscam 
garantir uma velhice digna e confortável aos idosos cuidados.  
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RESUMO 

O câncer de mama é uma doença que se apresenta de múltiplas formas clínicas e 
morfológicas e com diferentes graus de agressividade tumoral e potencial 
mestastático. É o câncer mais incidente em mulheres sendo a quinta causa de morte 
por câncer em geral e a causa mais frequente de morte por câncer em mulheres. A 
mamografia é o exame mais confiável para detectar o início de qualquer alteração das 
mamas, antes que o paciente ou o médico possam notá-las. Dado a frequência do 
câncer de mama a mamografia deve ser incluída como exame preventivo de rotina 
para todos os pacientes principalmente mulheres que façam parte do grupo de risco. 
A Atenção Primária à Saúde tem papel fundamental no rastreamento do câncer de 
mama. O presente estudo tem como objetivo a análise do conhecimento de usuárias 
de três unidades da atenção primária no município de Volta Redonda - RJ acerca da 
importância da realização da mamografia. Participaram do estudo 26 pacientes do 
sexo feminino com idade igual ou superior a 40 anos. Verificou-se que 85% das 
entrevistadas necessitaram de estímulo médico para a realização da mamografia, 
77% realizaram o exame até 10 vezes até o momento e 42% sabem informar a 
importância de fazer tal exame. Diante dos dados podemos notar a eficácia dos 
programas governamentais e boa cobertura da população analisada.  
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RESUMO 

A sepse é definida como a presença – provável ou documentada – de infecção 
associada às manifestações sistêmicas que podem determinar a disfunção ou a morte 
de um ou mais órgãos. A Síndrome da Disfunção de Múltiplos Órgãos (SDMO) 
representa, na maioria dos casos, o estágio final da sepse. Recentemente, a Society 
of Critical Care Medicine (SCCM) e a European Society of Critical Care Medicine 
(ESICM) publicaram as novas definições e conceitos da sepse, conhecidas como 
Sepsis 3, passando a ser definida pela presença de uma disfunção orgânica que 
ameaça a vida, secundária à uma resposta desregulada do organismo à uma primeira 
infecção. O choque séptico passa a ser definido como a sepse acentuada, unida às 
anormalidades circulatórias, celulares e metabólicas, com um maior risco de morte. O 
termo sepse grave deixa de existir devido a caracterização de todos os casos de sepse 
como casos graves. Ante o problema da elevada incidência da doença e as altas taxas 
de mortalidade, além dos altos custos, o principal desafio relacionado à sepse está 
em implementar os programas e protocolos a serem cumpridos pelos profissionais da 
saúde. Desta forma, há necessidade de estabelecer diretrizes para o tratamento 
dessa patologia, tendo em vista garantir uma melhor prática assistencial. O objetivo 
do trabalho é destacar a importância da adesão aos protocolos da Campanha de 
Sobrevivência à Sepse (CSS), conhecida mundialmente como Surviving Sepsis 
Campaign (SSC), pela equipe de profissionais de saúde atuante nos hospitais. 
Através da observação de como são realizados o diagnóstico e o tratamento do 
paciente com sepse nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e Centros de Terapia 
Intensiva (CTIs), este estudo viabilizará a análise da evolução da doença nos 
pacientes em que foram implementados os protocolos da CSS em comparação aos 
pacientes em que tais diretrizes não foram cumpridas. Como instrumento de pesquisa, 
será utilizado um questionário aplicado aos médicos da UTI do Hospital Hinja e CTI 
do Hospital Municipal Munir Rafful, ambos localizados na cidade de Volta Redonda, 
Rio de Janeiro, Brasil, no período de julho de 2017 a julho de 2018. Após respondidos, 
os questionários serão avaliados para reconhecer como é o processar do diagnóstico 
e do tratamento dos pacientes internados nestas unidades com diagnóstico de sepse. 
Serão exclusos da pesquisa os pacientes internados que não possuem infecções 
documentadas. 

 (Agências Financiadoras FOA e CNPq). 
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RESUMO 

O Câncer de mama é o resultado de multiplicações desordenadas de determinadas 
células, que se reproduzem em grande velocidade decorrentes de mutações ou 
alterações anormais nos genes responsáveis pela regulação do crescimento celular. 
É o 2º câncer mais frequente em mulheres, e representa 23% de todas as neoplasias, 
estando no 5º lugar entre as causas de morte por câncer. Em Volta Redonda, o 
número de óbitos vem diminuindo, principalmente devido ao aumento do rastreamento 
através da mamografia, indicando uma ampliação das práticas preventivas junto à 
população. O objetivo do trabalho é elucidar e promover reflexões sobre o tema 
Câncer de Mama entre os alunos de Medicina, através da elaboração de um produto 
de Educação em Saúde, utilizando as Tecnologias da Informação e da Comunicação 
(TICs). Foi escolhido o Podcast, que é um arquivo de áudio digital que supera a 
distância instaurada entre o docente e o discente. Para a realização do trabalho, 
inicialmente ocorreram reuniões com as lideranças do projeto, professoras Márcia 
Cardoso e Rhanica Coutinho, para definição do tema abordado e do produto a ser 
desenvolvido. Em seguida, foram elaboradas as pautas em conjunto com a Equipe de 
TICs. Posteriormente foram escolhidas e convidadas a professora Juliana Monteiro, 
ginecologista e obstetra qualificada em Oncologia Ginecológica, e a professora Sônia 
Moreira psicóloga especialista em Psicologia Hospitalar e da Saúde e Supervisora do 
Eixo Medicina e Humanidades do curso de Medicina do UniFOA. O Podcast foi 
dividido em duas etapas, uma abordando a parte oncológica e a outra sobre a parte 
psicológica. Foram gravados na Rádio UniFOA, com ajuda dos estagiários Lívia e 
Matheus, os quais foram responsáveis pela edição do áudio digital. O produto final 
teve duração de aproximadamente 16 minutos, sendo apresentado em sala de aula 
para os alunos do Módulo VI do curso de Medicina do UniFOA e às lideranças do 
projeto. Diante da pesquisa realizada e dos conhecimentos sobre o Câncer de Mama, 
a produção do Podcast mostrou-se necessária e útil para a disseminação do conteúdo 
abordado entre os estudantes de medicina. A ampla educação em saúde auxilia a 
formação médica e, consequentemente, melhora os índices de prevenção da doença, 
de diagnóstico precoce e tratamento adequado. 
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RESUMO 

O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão ou 
tecido de uma pessoa doente (receptor), por outro órgão ou tecido normal de um 
doador vivo ou morto. O desequilíbrio entre doadores e receptores gera uma estrutura 
de comercialização, contrabando, tráfico ou comércio clandestino em função dessa 
dificuldade. O objetivo do presente trabalho é discutir questões envolvidas na 
compreensão do polêmico cenário do tráfico de órgãos, questões essas que 
permeiam a ilegalidade criando um paradoxo complexo entre a promoção da saúde 
em detrimento da saúde de outrem. Com esse intuito, foi criado um vídeo 
demonstrativo. Para o clipe foram realizados recortes dos filmes: Awake – “A Vida Por 
Um Fio” e “Coisas Belas e Sujas”, com o programa Windows Movie Maker. Para a 
parte escrita foi feita revisão de literatura. O clipe foi apresentado em auditório do 
Curso de Medicina, para alunos do módulo VI e docente do Eixo em Medicina e 
Humanidades do curso de Medicina do UniFOA. O processo de elaboração do produto 
nos proporcionou maior conhecimento sobre o tema e sobre as questões legais e 
médicas que o permeiam e ainda, às referentes aos direitos humanos relacionados 
ao transplante e ao tráfico de órgãos. Esperamos que após a apresentação do clipe 
comentado e reflexivo, tal conhecimento possa ser internalizado, expandido, 
partilhado e multiplicado. A adoção de obras cinematográficas no ensino das 
humanidades em conjunto com as Tecnologias da Informação e da Comunicação 
(TICs) são de extrema importância para a expansão do conhecimento e para o 
enriquecimento da formação médica. 
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RESUMO 

O câncer de pâncreas é uma neoplasia de difícil diagnóstico precoce devido à 
escassez de sinais e sintomas na sua fase inicial. Com isso a maioria dos casos só 
são diagnosticados em estágios avançados da doença e tem como consequência uma 
alta taxa de mortalidade. É mais comum em idosos acima de 60 anos e possui maior 
incidência no sexo masculino. O adenocarcinoma ductal pancreático é o tipo mais 
comum, corresponde a 90% dos casos, e acomete principalmente a região da cabeça 
do pâncreas. Os fatores de risco mais consistentes são idade, tabagismo, diabetes 
mellitus, pancreatite crônica, além de fatores hereditários e ambientais. Os sintomas 
mais perceptíveis são fraqueza, perda ponderal, e icterícia se ocorrer obstrução do 
ducto colédoco. O presente trabalho relata o caso de um paciente de 77 anos, sexo 
feminino, que procurou atendimento ambulatorial há 2 meses, com quadro de diarreia. 
Apresentou icterícia, com piora progressiva há 1 mês, além de presença de colúria, 
acolia fecal, perda ponderal importante (+/- 17Kg nos últimos 3 meses). Refere ainda 
náusea e dor abdominal em epigástrio e hipocôndrio direito, sem fatores de melhora 
ou piora. Nega febre e prurido. Até o diagnóstico final, outras patologias foram 
apontadas como possíveis causadoras dos sinais os sintomas dessa paciente, como 
síndrome colestática e síndrome hepatocelular.  Esses diagnósticos diferenciais foram 
descartados por meio da realização e correta avaliação de uma ultrassonografia de 
abdômen superior e uma tomografia computadorizada de abdômen. Por fim, foi 
realizada uma colangioressonância magnética que mostrou aumento da cabeça de 
pâncreas, levando ao diagnóstico final e à discussão de possíveis propostas 
terapêuticas. 

Palavras-chave: câncer de pâncreas; adenocarcinoma ductal pancreático; 
diagnósticos diferenciais.   

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa
mailto:areas.jessica@hotmail.com


 

www.unifoa.edu.br/editorafoa  41 ISBN: 978-85-5964-076-2 
 

A importância da atenção primária no controle e manejo da dengue 

BATALHA, N. R. F. 1; COSTA, C. J. 1; NOVAES, E. R. 1; CARNEIRO, N. A. 1 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda,RJ. 
natalliarfb@gmail.com 

RESUMO 

A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. O aumento de 
ocorrência da dengue tem se constituído em um crescente objeto de preocupação 
para a sociedade e, em especial, para as autoridades de saúde, em razão das 
dificuldades enfrentadas para o controle das epidemias produzidas por esse vírus e 
pela necessidade de ampliação da capacidade instalada dos serviços de saúde para 
atendimento aos indivíduos acometidos com formas graves. O presente estudo tem 
como objetivo uma revisão das literaturas científicas a respeito da importância da 
atenção primária no controle e manejo da dengue, além de uma comparação de dados 
estatísticos sobre a morbidade da doença no Médio Paraíba e na Unidade Básica de 
Saúde da Família do bairro São João, localizado no município de Volta Redonda-RJ. 
Foi possível constatar que a boa estruturação da rede primária e de seu 
funcionamento na abordagem inicial dos casos febris que caracterizam suspeita de 
arboviroses é de extrema importância para o funcionamento da rede de saúde, 
evitando, ao detectar e promover assistência médica adequada e acompanhamento, 
que um excesso de pacientes congestione os demais níveis da saúde pública. 
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RESUMO 

A maconha é a droga ilícita mais usada em todo o mundo. Suas propriedades são 
complexas e incluem uma mistura de efeitos de álcool, opioides, tranquilizantes e 
alucinógenos, com quadro clínico muito variado e imprevisível. Isso torna o seu uso, 
muitas vezes, despercebido durante a gravidez. Este artigo refere-se a uma revisão 
de literatura sobre os efeitos do uso da cannabis durante a gestação, com o objetivo 
de abordar as consequências para o feto e abordagem das pacientes para identificar 
as usuárias durante o pré-natal. O método utilizado para realização do levantamento 
de dados foi a base de dados Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google 
Acadêmico. Os efeitos agudos da droga incluem euforia, taquicardia, congestão 
conjuntival e ansiedade. O seu principal princípio psicoativo é o delta-9-
tetraidrocanabinol (THC) que, por ser altamente lipossolúvel, atravessa facilmente a 
barreira placentária. Muitas dúvidas ainda não foram sanadas referentes à ação das 
drogas e o reflexo no concepto. Uma investigação mais acurada sobre o consumo da 
maconha apresenta como obstáculo principal o uso concomitante de outras drogas 
lícitas e ilícitas. Uma série de fatores, como idade materna, etnia e condições 
ambientais, pode também interferir no consumo da droga durante a gestação. 
Portanto, mais estudos são necessários para reconhecer e melhor compreender os 
impactos do uso da maconha durante a gravidez e seus impactos na saúde futura. 
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RESUMO 

A automedicação pode ser entendida como selecionar e fazer uso de medicamentos 
a fim de tratar doenças autodiagnosticadas ou sintomas e está associada aos 
elementos do autocuidado. No Brasil, relaciona-se ao uso inadequado e abusivo de 
medicamentos, gerando um problema de saúde pública. Com este artigo objetiva-se 
avaliar e caracterizar a prática de automedicação entre graduandos de diferentes 
áreas do ensino superior visando comprovar que a automedicação é uma prática 
muito comum entre os estudantes universitários e com maior incidência nas áreas da 
saúde, devido a ampliação do conhecimento sobre fármacos. Realizamos um estudo 
descritivo com aplicação de questionários a alunos da UniFOA que cursavam o 1º, 5º, 
6º, 10º e 11º períodos dos cursos de Medicina, Direito e Engenharia Elétrica, 
abrangendo 143 alunos. 114 realizaram automedicação no último ano, 79% alegaram 
como motivo o alívio rápido dos sintomas e 93,33% dos alunos do curso de medicina 
disseram conhecer suas patologias e os efeitos farmacológicos dos remédios 
utilizados. Nossos resultados mostram que a prática da automedicação é comum 
entre os universitários, independentemente da área de formação. Evidenciamos, 
também, que a dor se mostra como principal causa da busca de medicações para o 
alívio. Ainda que o alívio rápido dos sintomas apareça como um motivo para a não 
procura dos serviços de saúde antes de iniciar um tratamento medicamentoso, o 
suposto conhecimento da patologia e/ou dos efeitos do fármaco pesam bastante na 
decisão dos alunos ao se automedicarem, mesmo que a maioria destes mesmos 
alunos afirmem saber que esta prática pode mascarar a real patologia 

(Agências Financiadoras FOA). 
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RESUMO 

O câncer de próstata representa, no Brasil, o segundo mais comum em homens. É 
considerado um câncer da terceira idade, pois três quartos dos casos no mundo 
ocorrem a partir dos 65 anos. Comparando os dados de mortalidade no Brasil entre 
1979 a 2012, houve um aumento de 400%, ao passo que o número perdido de anos 
potenciais de vida no mesmo período triplicou. Segundo o Instituto Nacional do Câncer 
(INCA), 61.200 novos casos eram estimados em 2016. Em 2009, alinhando-se à 
campanha mundial Novembro Azul, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde do Homem, que visava orientar ações e serviços de 
saúde para a população masculina, principalmente ao promover maior acesso à saúde 
pública. O objetivo do trabalho é analisar os dados epidemiológicos da morbidade 
hospitalar e da mortalidade relacionadas à neoplasia maligna da próstata. O nosso 
estudo transversal terá como método a pesquisa dos dados epidemiológicos das 
plataformas DATASUS e INCA, no período entre 2005 e 2014. Além disso, será 
efetuado um levantamento do estado do conhecimento a partir de uma revisão de 
artigos com o indexador "neoplasia de próstata" publicados nos anos de 2009-2017, 
no lócus de pesquisa Scielo. A partir do levantamento realizado, foi constatado um 
aumento de 91% no número de internações hospitalares no Brasil. Já no estado do 
Rio de Janeiro (RJ), no mesmo período, constatou-se um aumento de 64%. Em 
relação à mortalidade, no Brasil, neste mesmo intervalo de tempo, houve um aumento 
de 10.214 óbitos em 2005 para 14.161 em 2014; já a nível estadual, houve 1.193 
óbitos, enquanto, em 2014, foram 1344. É essencial destacar uma relativa diminuição 
da mortalidade entre 2010 e 2011, tanto no Brasil como no RJ, que seriam condizentes 
com a aplicação da política nacional a médio prazo, assim como o aumento da 
morbidade hospitalar, sendo principalmente as internações eletivas. Em contrapartida, 
houve um subsequente aumento gradativo entre 2012 e 2014, o que demonstra que 
apesar da política de saúde do homem ter sido implementada e a campanha 
Novembro Azul ser realizada todo ano, ainda há deficiências a serem sanadas, tal 
qual o Ministério da Saúde e o INCA não recomendarem o rastreamento precoce de 
toda população masculina. Ademais, o diagnóstico precoce tem 90% de chance de 
cura. Portanto, esses dados apontam uma deficiência na implantação efetiva da 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, podendo auxiliar no 
embasamento de novas estratégias de políticas públicas que visem informar e melhor 
acolher a população masculina, especialmente na atenção básica. Além disso, tais 
resultados revelam a necessidade dos órgãos nacionais reverem suas preconizações. 
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RESUMO 

Segundo Moraes et al. (2009), as Síndromes Mielodisplásicas (SMD) representam um 
conjunto de doenças que se caracterizam por um defeito na clonagem dos genes das 
células hematopoiéticas. Esse grupo heterogêneo de doenças hematopoiéticas pode 
surgir como causa primária, possuindo etiologia variada e não completamente 
definida, ou secundária ao tratamento quimioterápico e radioterápico para outras 
neoplasias. Alguns casos de SMD podem evoluir para o quadro de Leucemia Mieloide 
Aguda (LMA). A Azacitidina é uma droga utilizada com o intuito de impedir que essa 
progressão ocorra. Ela é um agente hipometilante que inibe a transcrição gênica, 
fazendo com que as células portadoras da anomalia não se proliferem. No entanto, é 
um medicamento normalmente aplicado no cuidado de pacientes com idade 
avançada, o que impossibilita o estudo preciso de seus efeitos, já que, muitas vezes, 
esses usuários acabam vindo a óbito devido a outras causas. Além disso, assim como 
outros medicamentos utilizados em tratamentos de displasias clonais com proliferação 
de células anormais, a Azacitidina não é seletiva, podendo causar diversas 
complicações cutâneas, neurológicas e cardiovasculares, por exemplo. Esta pesquisa 
se propõe a levantar os eventos adversos causados pelo uso da Azacitidina nos 
pacientes que frequentam o serviço de Onco/Hematologia do Hospital Unimed de 
Volta Redonda e compará-los com a literatura médica vigente, contribuindo na 
divulgação e na prevenção de cada um deles, a fim de minimizar o sofrimento causado 
pela doença. Justifica-se pela relevância da Azacitidina, fármaco que está se 
mostrando cada vez mais eficaz que outros tratamentos convencionais, mas que 
ainda apresenta incertezas a respeito de muitos aspectos de seu uso, visto que os 
estudos sobre a sua atuação ainda são recentes. O presente trabalho é um estudo 
transversal, observacional e qualitativo que será realizado através da seleção de 
eventos adversos ocasionados pelo uso da Azacitidina nos prontuários de todos os 
pacientes que frequentam o ambulatório de Onco/Hematologia do Hospital Unimed, 
em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, os achados serão 
comparados com a literatura atual. Para as possíveis análises estatísticas e 
construção de tabelas e gráficos dos dados, será utilizado o software Excel 2016. 
Trata-se de uma pesquisa em andamento sem dados conclusivos até o presente 
momento.  
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RESUMO 

A infecção do trato urinário (ITU) ocupa o segundo lugar entre as infecções 
bacterianas mais prevalentes nos seres humanos, encontrando-se entre as cinco 
principais patologias que causam infecção hospitalar no mundo. A ITU causada pela 
bactéria Klebsiella pneumoniae, na maioria das vezes, apresenta grande dificuldade 
em ser tratada devido ao gene CTX M-15, que confere uma ampla resistência aos 
antimicrobianos. Como na clínica diária os tratamentos são empíricos e não há uma 
prévia identificação da bactéria e do seu respectivo antibiograma acaba-se utilizando 
de vários antimicrobianos contribuindo para a seleção natural de micro-organismos 
mais resistentes, tornando os antimicrobianos cada vez menos eficazes. Diante disso, 
o combate à bactéria que causa infecção do trato urinário é complicado, pois há uma 
diversidade de tipos de enzimas produzidas por elas e essa multiplicidade de fatores 
pode modificar a sua expressão e consequentemente influenciar na eficiência do 
tratamento. É de extrema importância que sejam feitos estudos sobre a Klebsiella 
pneumoniae e sua resistência, para que se tenha um conhecimento vasto e atualizado 
das principais estirpes prevalentes, afim de que seja realizada uma administração 
racional de antimicrobianos, a qual deve ser feita a partir de uma seleção criteriosa do 
fármaco e da duração da terapia. O presente trabalho tem como objetivo detectar a 
presença do gene CTX M-15 que confere resistência em cepas Klebsiella pneumoniae 
isoladas na ITU. A metodologia que será utilizada para alcançarmos o objetivo 
proposto envolverá a utilização de amostras de Klebsiella sp que fazem parte da 
coleção de micro-organismos do laboratório de biotecnologia do UniFOA. A partir do 
resultado obtido poderemos realizar um trabalho dentro da unidade hospitalar da qual 
adquirimos as amostras de bactérias isoladas, contribuindo para a Melhora da 
prescrição de antimicrobianos a partir do devido conhecimento da prevalência de 
bactérias na infecção do trato urinário. Evitando assim a pressão seletiva exercida 
pelos antimicrobianos inadequados e uma possível situação epidemiológica. Trata-se 
de uma pesquisa em andamento sem dados conclusivos até o presente momento. 
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RESUMO 

O II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD), realizado em 2012 pelo 
Instituto Nacional de Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas (INPAD), afirmou 
que o consumo do tabaco começa, geralmente, na adolescência. Além disso, indicou 
que a prevalência de fumantes entre os brasileiros adultos (18 anos ou mais) é de 
21,4% nos homens e de 12,8% nas mulheres, totalizando 16,9% da população. 
Observando os dados levantados pelo LENAD, podemos concluir que a faixa etária 
do consumo de tabaco coincide com a entrada dos jovens nas universidades, sendo 
um fator que pode influenciar no uso dessa droga lícita. O objetivo geral deste trabalho 
é identificar a incidência do consumo de tabaco entre os acadêmicos de Medicina do 
UniFOA e os objetivos específicos são: pontuar os riscos cardiovasculares 
acarretados pelo consumo do tabaco entre os alunos de Medicina do UniFOA e 
conscientizá-los. Este trabalho torna-se fundamental para a ampliação dos 
conhecimentos a respeito das características da manifestação do risco cardiovascular 
associado ao uso de tabaco por meio de dados estatísticos, que demonstram a 
dimensão do assunto abordado. Trata-se de uma pesquisa de campo, onde foram 
aplicados questionários em um número significativo de acadêmicos – primeiro ao 
quarto período – do curso de Medicina do UniFOA, que foi respondido de forma 
voluntária, em local apropriado e emitido após assinatura dos acadêmicos do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido. Concluiu-se que o número de fumantes na 
faculdade de medicina do UniFOA é superior ao da população nacional, o que chama 
a atenção para a susceptibilidade que os alunos apresentam em iniciar a fumar ao 
longo da faculdade. Desse modo, é contraditório como alunos que se tornarão 
médicos e cuidarão da saúde de uma população, colocando em risco sua própria 
saúde. 
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RESUMO 

O envelhecimento populacional, um fenômeno global gerado pela transição 
demográfica, é consequência do estreitamento da base da pirâmide etária em função 
da diminuição dos níveis de fecundidade e do alargamento do topo dessa faixa, assim 
como da redução dos níveis de mortalidade. Nesse contexto, observou-se que a 
maioria das doenças crônicas tem como principal fator de risco a própria idade, ficando 
evidentes na sociedade brasileira e no cenário da saúde pública, devido à grande 
procura dos idosos por serviços de saúde. A principal delas, a Diabetes Mellitus, pode 
afetar a funcionalidade e a qualidade de vida do idoso, sendo importante o 
monitoramento do perfil glicêmico dos diabéticos, no que diz respeito a prevenção da 
hiperglicemia e da hipoglicemia, visando adequada vigilância e assistência à saúde. 
A partir da análise, este trabalho tem como objetivo identificar alterações nos níveis 
glicêmicos em idosos atendidos na Policlínica de Especialidades de Três Poços, no 
Município de Volta Redonda, entre os anos de 2010 e 2015, a fim de relacionar as 
complicações funcionais e cognitivas da Diabetes. Justifica-se pela relevância de 
conhecer o perfil glicêmico dos pacientes locais, por meio de metodologias 
laboratoriais para detecção dos predispostos e, assim, contribuir para redução do 
número de doentes. Trata-se de uma pesquisa observacional descritiva, estruturada 
em uma revisão bibliográfica, baseada em informações da Internet, localizadas nas 
plataformas de acesso SciELO, Google Acadêmico, PubMed, além de manuais do 
Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Diabetes, para a comparação com 
os dados coletados nos prontuários de todos os idosos, com diabetes e que realizaram 
acompanhamento entre 2010 e 2015 na  Policlínica do bairro Três Poços em Volta 
Redonda, no Estado do Rio de Janeiro. A conclusão da pesquisa dar-se-á por meio 
da comparação entre os dados obtidos e a literatura atual, para possíveis análises 
estatísticas e construção de tabelas e gráficos dos dados, será utilizado o software 
Excel. Trata-se de uma pesquisa em andamento sem dados conclusivos até o 
presente momento. 
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RESUMO 

A estenose congênita de esôfago por coristoma caracteriza-se por ser um distúrbio 
do desenvolvimento na formação e separação entre o trato respiratório embrionário e 
o intestino primitivo, levando a um sequestro de células precursoras do trato 
respiratório dentro da parede do esôfago. Como consequência os pacientes 
apresentam grande morbidade com implicações sérias, como perda de peso, 
desnutrição, impactação alimentar e aspiração pulmonar. O tratamento deve ser 
particularizado a cada paciente. Entretanto, as estenoses por remanescentes 
traqueobrônquicos, por serem muito rígidas, não são passíveis de dilatação, sendo o 
tratamento cirúrgico a melhor conduta, consistindo na ressecção do segmento 
acometido com anastomose esofágica término-terminal. O objetivo desse estudo é 
discutir a estenose congênita de esôfago devido a remanescentes traqueobrônquicos, 
bem como os métodos empregados para tratamento, comparando as técnicas para a 
reconstrução de trânsito pós-esofagectomia, quanto à sua eficácia, satisfação e 
adaptabilidade à nova situação de deglutição após cirurgia. Para a realização deste 
trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica que incluiu artigos científicos, relatos 
de casos e revisões sistemáticas, publicados entre o ano de 2000 e 2016. Foram 
consideradas as seguintes bases de dados: PubMed, Lilacs e BVS. Foram utilizados 
os seguintes descritores: "Estenose Congênita de Esôfago”, "Esofagectomia", 
"Esofagogastroplastia", "Esofagocoloplastia", "Reconstrução Esofágica". Outros 
critérios de inclusão adotados foram estudos que apresentaram dados como 
mortalidade, morbidade, deiscência e isquemia da terapêutica cirúrgica da estenose 
congênita de esôfago. Não há uma única alternativa cirúrgica para tratamento de tais 
pacientes, devendo ser a terapêutica adaptada a cada caso em particular, sempre 
dando preferência ao procedimento mais conservador. Porém, de acordo com as 
diversas pesquisas feitas, o estômago hoje, apesar de certas desvantagens frente 
ao colón, é o órgão preferido pela maioria dos cirurgiões para substituir o esôfago, 
devido a sua localização anatômica e rica vascularização. As estenoses possuem um 
impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes levando, à desnutrição, perda 
de peso e risco de broncoaspiração, caracterizando a importância da realização deste 
estudo, possibilitando  a síntese do estado do conhecimento sobre o assunto, além 
de apontar lacunas que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos. 
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RESUMO 

O câncer colorretal (CCR) é o terceiro tumor maligno mais frequente no mundo. A 
quimioterapia adjuvante – realizada após a cirurgia – tem como objetivo primordial o 
controle da doença metastática, e deve ser realizada nos pacientes em Estadio III da 
doença, quando há comprometimento dos linfonodos. O acréscimo da Oxaliplatina 
aos esquemas de quimioterapia adjuvante, baseada em 5-fluorouracil (5-FU), trouxe 
ganhos de Sobrevida Livre da Doença (SLD) – comprovados em estudos. A 
implantação do protocolo denominado FOLFOX, no qual a infusão do 5-FU se faz de 
forma contínua, foi avaliada e difundida internacionalmente. Em seguida, o Protocolo 
FLOX, no qual o 5-FU se faz em bolus (rápido sistema de infusão), foi incorporado 
pelos principais grupos de CCR no mundo, o que trouxe como vantagem o fato de não 
necessitar de bomba de infusão contínua e internação do paciente. No entanto, 
acarreta perfil de toxidade diferente, com uma incidência mais elevada de efeitos 
colaterais e com decréscimo na toxidade hematológica. O objetivo desse projeto é 
analisar a toxidade e a taxa de mortalidade de pacientes portadores de câncer de 
cólon em Estadio III, em uso de quimioterapia adjuvante, através de um estudo 
longitudinal prospectivo que avaliará pacientes adultos com câncer colorretal tratados 
por ressecção cirúrgica seguida de quimioterapia adjuvante pelo Protocolo FLOX na 
Clínica Oncovida – Serviços de Oncologia e Hematologia de Barra Mansa Ltda., 
localizada na cidade de Barra Mansa, Rio de Janeiro, Brasil. Serão incluídos todos os 
pacientes com adenocarcinoma colorretal, Estadio III, operados com intenção curativa 
e tratados entre julho de 2017 a julho de 2020. Serão excluídos pacientes com 
diagnóstico conhecido de doença inflamatória intestinal e com outras neoplasias 
malignas, excetuando-se aqueles cânceres de pele não melanoma. Os dados 
coletados incluirão o Estadiamento clínico e Patológico, CEA (Antígeno 
Carcinoembrionário) ao diagnóstico, tratamento neoadjuvante, tipo de operação, 
regime de quimioterapia adjuvante, toxidade ao tratamento e os resultados 
oncológicos. 

 (Agências Financiadoras FOA e CNPq). 
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RESUMO 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um transtorno 
neurobiológico com etiologia multifatorial como fatores genéticos e ambientais que 
interferem no desenvolvimento psicomotor de crianças e adolescentes. Acomete mais 
de 5% das crianças e adolescentes do mundo. Essa prevalência pode ser 
subestimada devido aos sub-diagnósticos e, para evitar isso, é indispensável um olhar 
crítico e minucioso do médico a fim de obter o diagnóstico precocemente. Além disso, 
detectar o transtorno no seu início é essencial para minimizar os prejuízos na vida 
pessoal, social e profissional do portador, melhorando sua qualidade de vida. O 
presente trabalho tem como objetivo analisar e avaliar o conhecimento dos 
participantes, alunos e profissionais médicos, a respeito do TDAH, assim como seus 
conhecimentos a respeito das bases diagnósticas contidas na quinta edição do 
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V). Justifica-se pela 
alta prevalência e importância do diagnóstico precoce, necessitando da ampliação dos 
conhecimentos a respeito de suas características, possíveis causas, diagnóstico, 
tratamento e comorbidades contribuindo para a formação da base científica do aluno 
do curso de Medicina. A pesquisa realizada foi classificada como descritiva, 
quantitativa, transversal e observacional, com abordagem direta sobre o objeto da 
pesquisa de campo. Isso foi possível a partir do registro e análise das relações entre 
as variáveis coletadas por meio da utilização de um questionário autoaplicavel. 
Posteriormente, foi realizada a tabulação e análise dos resultados através do software 
Excel 2010, onde foram produzidos dados de porcentagem e frequência de respostas 
para posterior interpretação. A maioria dos participantes apresenta conhecimento 
geral sobre o TDAH, fato importante já que a detecção de sua suspeita é realizada, 
comumente, na ausência de um especialista. O conhecimento específico fica restrito 
a uma menor parcela dos participantes, por vários fatores, que não são base de estudo 
deste trabalho, incluindo a infrequência do TDAH em consultórios pediátricos 
generalistas.    
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RESUMO 

Como estudantes do curso de medicina do UniFOA, temos contato desde o primeiro 
módulo com o uso de metodologias ativas, como o Aprendizado Baseado em 
Problemas (PBL) e o Aprendizado Baseado em Equipes (TBL). O PBL é um ensino 
centrado no estudante e baseado na solução de problemas. O TBL foca no 
aprendizado em equipes e exige um preparatório individual para o trabalho em grupo. 
O contato com o TBL foi realizado através do Projeto TAPA, com discussões semanais 
que sintetizavam os principais assuntos abordados na semana por meio de casos 
clínicos, visando a aplicação dos conceitos integrados, de modo a estimular o 
raciocínio clínico do acadêmico. O referido projeto visa trazer à luz do conhecimento 
a utilização de tal ferramenta no processo ensino e aprendizagem do curso de 
medicina do UniFOA. Vemos justificada tal proposta, uma vez que ambos os métodos 
colocam o aluno no centro de seu aprendizado, demonstrando melhores resultados 
quando comparados ao ensino tradicional, pois o aluno identifica suas deficiências 
podendo focar seus estudos na intenção de corrigi-las. Os resultados finais apontam 
para que a escolha da metodologia depende da proposta idealizada e que em 
discussões curtas o melhor método é o TBL, pois é mais imediatista quando 
comparado ao PBL, que exige mais encontros para conclusão do tema. Consideramos 
que a efetivação do uso de metodologias ativas as quais retiram o acadêmico de uma 
posição passiva diante da aprendizagem, em muito contribua com a sua formação 
médica. 
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RESUMO 

A diarreia e as doenças associadas à desnutrição, segundo o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (2008) estão entre as principais causas de mortalidade em 
crianças menores de 5 anos. No Brasil, o aparecimento de quadros de diarreia e 
desnutrição tem, em sua maioria, raízes multifatoriais que poderiam ser evitadas se 
houvesse cuidados infantis adequados, acesso a serviços de saúde, bem como boas 
condições de saneamento básico. Esse trabalho tem como objetivo identificar os 
principais aspectos contribuintes para o surgimento de quadros de diarreia e 
desnutrição e determinar suas presença ou ausência na região. Por se tratarem de 
doenças prevalentes que acometem crianças pelo mundo e, portanto, ser um 
problema social, torna-se fundamental a disseminação de hábitos alimentares 
saudáveis e a ampliação dos conhecimentos a respeito de suas etiologias e 
complicações, assim como de tratamentos e prevenção. Trata-se de um estudo 
transversal, realizado na Policlínica Doutor André Sarmento Bianco na cidade de Volta 
Redonda-RJ, com as mães de 40 crianças na faixa etária de 0 a 6 anos. As 
informações foram obtidas por meio da aplicação pré-ambulatorial de questionários 
estruturados com base em critérios socioeconômicos, hábitos alimentares e salutares. 
Concluiu-se que não há indícios alarmantes de diarreia e déficit nutricional nos 
participantes da pesquisa e que isso se deve, em parte, pelo fato de a Policlínica 
Doutor André Sarmento Bianco já estar estabelecida há muitos anos dentro de um 
dos principais Centros Universitários da cidade, atuando em prol da disseminação de 
informação e da prevenção de doenças e complicações, reforçando a importância dos 
cuidados dos profissionais de saúde na diminuição de agravos e auxílio na 
manutenção da salubridade. 
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RESUMO 

A pneumonia causada pelo fungo Pneumocystis jiroveci (um tipo de levedura) também 
conhecida como Pneumocistose. É uma infecção oportunística frequente em 
pacientes imunodeprimidos, acomete, principalmente, aqueles pacientes com a 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA). A SIDA é um processo viral que 
ataca o sistema imunológico, causando uma maior vulnerabilidade em seus 
portadores, o qual favorece a instalação de doenças infecciosas. A pneumonia por P. 
jiroveci é a causa mais comum de doença pulmonar oportunista em imunodeprimidos 
pelo HIV, ocorrendo na grande maioria dos casos com contagem de LT-CD4+ inferior 
a 200 células/mm3. Este trabalho objetiva a análise das características clínicas, 
métodos diagnósticos e tratamento da Pneumocistose a partir de um caso clínico. 
M.S., masculino, 48 anos, deu entrada no Hospital Dr. Munir Rafful relatando 
taquipnéia, dispnéia progressiva aos esforços e tosse seca. Ao exame físico, o 
paciente se apresentava taquipneico, hipocorado, febril. Aparelho cardiovascular: 
RCR2T sem SS ou EESS, PA: 140x90mmHg. Aparelho respiratório: MVUA sem 
ruídos adventícios; SpO2: 88%. Demais aparelhos sem alterações. Exames 
laboratoriais mostraram aumento da LDH e PCR, sem alterações nos demais 
resultados. Radiografia de tórax: Infiltrado pulmonar difuso. Solicitou-se tomografia 
computadorizada, que revelou diagnóstico compatível com Pneumocistose (padrão 
em “vidro fosco”). Em sequencia, realizou-se a pesquisa do Pneumocystis jiroveci em 
escarro e o anti-HIV, ambos foram positivos. A conduta estabelecida foi internação 
hospitalar, início do tratamento com Sulfametoxazol + Trimetropim; Lamivudina; 
Tenofovir e Efavirenz. Alta hospitalar após sete dias de internação com melhora clínica 
e laboratorial; continuação da terapêutica em domicílio. O Pneumocystis causa uma 
pneumonite intra-alveolar, decorrente da ocupação dos espaços aéreos por exsudato 
rico em proteínas e trofozoítos. O resultado é um shunt arteriovenoso intrapulmonar, 
espessamento da membrana alveolar e inflamação do parênquima, com consequente 
edema e fibrose. A principal característica da pneumocistose é a dissociação clínica 
radiológica, onde o paciente apresente uma “clinica” exuberante com sinais 
radiológicos pobres. O correto diagnóstico e a introdução precoce do tratamento foram 
os responsáveis pela melhora clínica apresentado pelo paciente, evoluindo bem 
durante a internação. 
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alimentares após ingressarem na faculdade. 
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RESUMO 

No Brasil, os diversos fatores sociais e de risco para as DANTs ainda são significativos 
e exigem continuidade no programa de controle, especialmente os fatores de risco 
modificáveis. Segundo o Ministério da Saúde, entre os brasileiros apenas 18,2% 
consomem cinco porções de frutas e hortaliças em cinco ou mais dias por semana, 
34% consomem alimentos com elevado teor de gordura e 28% consomem 
refrigerantes cinco ou mais dias por semana, o que contribui para o aumento da 
prevalência de excesso de peso e obesidade, que atingem 48% e 14% dos adultos, 
respectivamente. O objetivo deste trabalho foi verificar os fatores de risco para 
Doenças e Agravos não Transmissíveis (DANTs) nos estudantes do primeiro ao 
décimo segundo período do curso de Medicina do UniFOA segundo variáveis de seu 
comportamento alimentar. Foram recolhidos, através de um questionário 
autoaplicável, dados referentes aos hábitos alimentares dos alunos de todos os 
períodos do curso de medicina entre agosto e setembro de 2015. Participaram da 
pesquisa 428 alunos do curso de medicina do UniFOA, totalizando mais de 75% de 
todos os estudantes. Os alunos apresentaram idades entre 18 e 39 anos, com uma 
média de 24 anos. Ao todo, 68,14% da amostra foi constituída de mulheres e 30,91% 
de homens (alguns estudantes não responderam o sexo). Encontramos que 
aproximadamente 70% dos alunos se mudaram de casa após entrar na faculdade. 
Quanto aos hábitos alimentares, quase 80% dos alunos concordam que de alguma 
maneira eles mudaram o modo como se alimentam após a entrarem na instituição. 
Foram analisadas as variáveis de frequência de consumo de verduras ou legumes, 
saladas, carne vermelha, alimentos hipercalóricos, suco de frutas natural, frutas, 
refrigerante e sucos artificiais durante a semana. O consumo de frutas, legumes e 
vegetais e saladas em geral em 5 ou mais dias da semana é feito por 
aproximadamente 36% dos alunos, os demais não afirmaram consumir estes itens em 
frequência adequada na semana. Em compensação, 63,7% dos alunos afirmaram 
consumir alimentos hipercalóricos em entre 1 e 4 dias por semana. Nossos resultados 
apontam para uma clara deficiência dos estudantes em conseguir manter um padrão 
de alimentação saudável concomitante à rotina do curso de medicina e destacam a 
necessidade de ações que promovam uma melhoria na qualidade de vida destes 
alunos durante sua graduação. 

(Agências Financiadoras FOA). 
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RESUMO 

A higienização das mãos é reconhecida, mundialmente, como uma medida primária 
no controle de infecções relacionadas à assistência à saúde. Estudos mostram que a 
adesão dos profissionais à prática da higienização das mãos ainda é baixa, devendo 
ser estimulada e conscientizada entre os profissionais de saúde visando à segurança 
e à qualidade da atenção prestada. Objetivo: Sensibilizar a equipe de profissionais de 
saúde e acompanhantes dos pacientes hospitalizados sobre a importância da 
higienização das mãos. Metodologia: Usando uma caixa com luz ultra-violeta e gel 
revelador fotossensível os acompanhantes foram orientados a realizarem a técnica 
correta de higienização das mãos utilizando quantidade suficiente de gel revelador, 
em seguida foram instruídos a inserir as mãos na caixa de luz ultravioleta a fim de 
revelar as áreas que não foram corretamente higienizadas. Aos profissionais de saúde 
do hospital, realizou-se a experiência em uma cabine de luz negra, a fim de identificar 
não só os locais das mãos não higienizados corretamente, como também, a 
transmissão pelo contato das mãos contaminadas, realizado através do toque das 
mãos com gel revelador de um profissional em outro. Realizou-se, também, a coleta 
por swab das mãos de um profissional antes e após a higienização e outras amostras 
de médicos, enfermeiros, residentes, acadêmicos durante suas rotinas diárias e de 
matérias como estetoscópio e celular. O material foi cultivado em placas de Petri. A 
dinâmica foi realizada na semana que antecedeu o dia 5 de maio, data definida pela 
Organização Mundial de Saúde como Dia Mundial de Higienização das Mãos, no 
Hospital São João Batista/HSJB - Volta Redonda. Resultados: Dentre os 30 
acompanhantes participantes, apenas 2 sabiam a técnica correta para higienização 
das mãos e apenas um soube demonstra-la corretamente. Após serem ensinados, 
todos se disseram capazes de realizar a técnica correta e se concientizaram sobre a 
real importância em realiza-la. Os profissionais de saúde participantes da experiência 
evidenciaram áreas que não foram corretamente higienizadas em suas mãos. Todos 
swabs analisados apresentaram crescimento bacteriano, inclusive o analisado após a 
higienização. Conclusão: Os acompanhantes tiveram consciência da importância da 
higienizarão das mãos, assim como os profissionais de saúde, que verbalizaram sobre 
a importância de uma maior atenção ao realizarem a técnica.  
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RESUMO 

O câncer de esôfago (CE) é uma neoplasia relativamente incomum e de prognóstico 
desfavorável, sua etiologia está associada ao tipo histológico da doença, sendo o 
carcinoma epidermóide, fortemente relacionado ao tabagismo e ao etilismo. O CE em 
sua fase inicial não apresenta sintomatologia, os sintomas só aparecem em estágios 
avançados. A presença de disfagia progressiva, odinofagia, desconforto retroesternal, 
dor epigástrica, náuseas, anorexia e perda significativa de peso, sugerem a existência 
de carcinoma esofágico. Esse câncer é mais frequente em homens, negros, com mais 
de 50 anos de idade e de nível socioeconômico baixo. A maioria dos pacientes quando 
diagnosticados, já não são mais passíveis de um tratamento curativo, necessitando 
de uma abordagem paliativa. Objetivo: Descrever o caso de um paciente 
diagnosticado em fase paliativa do CE, atentando a necessidade de uma investigação 
precoce, já que o CE representa a oitava neoplasia mais comum no mundo. 
Metodologia: Trata-se de um estudo de caso clínico diagnosticado no hospital Munir 
Rafful e analisado segundo artigos da base de dados do Medline/Pubmed. Relato: 
R.G.A., 58 anos, sexo masculino, negro, etilista e tabagista. Dá entrada no Pronto 
Socorro com queixa de disfagia há 3 meses com evolução progressiva, apresentando 
no momento resistência a líquidos. Refere perda ponderal de aproximadamente 10kg 
em 3 meses, associado à inapetência. Ao exame físico: desidratado 2+/4+, desnutrido 
3+/4+, hipocorado 2+/4+. Sinais vitais sem alterações. Ausência de lifonodos 
palpáveis. Aparelho respiratório com murmúrios diminuidos difusamente; aparelho 
cardiovascular e abdominal sem alterações. Nega febre, hematêmese e melena. 
Foram solicitados exames laboratoriais, raio-x de tórax, endoscopia digestiva alta 
(EDA) com biópsia, tomografias de tórax e abdome. Os resultados obtidos foram: 
exames laboratoriais, raio-x de tórax e tomografia de abdome sem alterações 
significativas; a tomografia de tórax revelou sinais de enfisema paraseptal em lobos 
pulmonares superiores e lesão vegetante e infiltrante no terço superior do esôfago; e 
a EDA evidenciou esôfago com presença de lesão vegetante, infiltrante a cerca de 25 
cm dos incisivos supeiores, friável, impedindo a progressão do aparelho, com biópsia 
confirmatória de carcinoma epidermóide espinocelular. Discussão: Conforme mostra 
a literatura, o relato de caso apresentado exemplifica a clássica sintomatologia e 
epidemiologia encontrada no paciente com carcinoma epidermóide de esôfago. 
Conclusão: Após 16 dias de internação hospitalar, por se tratar de uma neoplasia 
cirurgicamente irressecável, a equipe optou por realizar uma abordagem paliativa 
(jejunostomia). 
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RESUMO 

Os sarcomas uterinos são neoplasias pouco frequentes e representam 3 a 7% dos 
tumores malignos do corpo uterino. São classificados como leiomiossarcoma, 
sarcoma do estroma endometrial e sarcomas indiferenciados, sendo o primeiro o mais 
prevalente. Geralmente, apresentam comportamento agressivo e prognóstico 
reservado, com sobrevida média de 2 anos após o diagnóstico, sendo o tratamento 
mais indicado histerectomia total com salpingooforectomia bilateral. A radioterapia 
parece ter efeito reduzindo recidivas locais, mas não altera sobrevida das pacientes, 
enquanto que à quimioterapia são pouco responsivos. Entretanto, o tratamento deve 
ser individualizado não só de acordo com o tipo histológico, mas também com a 
extensão da doença e fatores individuais de cada paciente.O presente trabalho 
objetiva relatar caso de paciente com sarcoma uterino que segue em investigação 
diagnóstica de classificação histológica através de imuno-histoquímica após 
abordagem cirúrgica laparotômica. MAPD, 57 anos, deu entrada pelo Pronto Socorro 
Adulto do Hospital São João Batista com quadro de desconforto respiratório em março 
deste ano. Ao exame físico, dispnéia, intolerância ao decúbito, anasarca, ascite 
volumosa e murmúrio vesicular abolido em bases bilateral. Exames complementares 
evidenciaram derrame pleural e massa volumosa ocupando toda pelve e abdômen, 
de provável origem uterina, e com características sugerindo sarcoma. Perda ponderal 
de aproximadamente 20 kg em 4 meses. Não referia dor pélvica e/ou abdominal. 
Hábito intestinal preservado. Internada nesta ocasião para controle clínico e 
investigação diagnóstica. Realizado paracentese de alívio e análise do líquido ascítico 
com resultado negativo para células neoplásicas. Citopatologia do colo uterino 
negativa. O grande desafio era a comprovação histopatológica da lesão. A rotina de 
cirurgia ginecológica optou por laparotomia exploradora. Não foi possível tratamento 
cirúrgico devido estadiamento avançado da doença. Colhido material para biópsia. 
Histopatológico: neoplasia maligna pouco diferenciada. Formada por células grandes, 
com hipercromasia nuclear e escasso citoplasma que assumem arranjo sólido, 
cordonal e ao redor de proeminentes vasos sanguíneos. Apresenta extensas áreas 
de necrose. Imprescindível estudo imuno-histoquímico para classificação histológica 
da lesão. Paciente encaminhada para o serviço de oncologia referência na região. A 
baixa incidência do sarcoma uterino leva à menor suspeição e atraso no diagnóstico 
desta patologia maligna e rapidamente progressiva, contribuindo para o desfecho 
desfavorável dado a agressividade da doença. Destaca-se a importância e 
necessidade de estudos histopatológicos e imuno-histoquímicos para precisão do 
diagnóstico e tratamento individualizado. 
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RESUMO 

Nas últimas décadas, tem havido um crescente aumento da população idosa, o que 
acarretou também mudanças no perfil epidemiológico brasileiro, com crescimento na 
ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis. Nesse cenário,podemos destacar 
a Hipertensão arterial sistêmica, condição clínica multifatorial caracterizada por níveis 
elevados e sustentados de pressão arterial, e a Diabetes mellitus tipo II, distúrbio 
metabólico que cursa com hiperglicemia.Nessa perspectiva, constata-se um aumento 
na demanda por tratamento e controle dessas enfermidades nos pacientes 
acometidos. Dessa forma, estudos que têm por finalidade delinear fatores que podem 
levar ao desenvolvimento dessas doenças e podem contribuir para o seu agravamento 
tornam-se relevantes. Vários desses fatores são apontados na literatura médica por 
favorecerem o aparecimento e influenciarem no prognóstico das doenças referidas: 
obesidade e/ou perda de peso ponderal, prática de exercícios físicos, presença de 
hábitos alimentares saudáveis, acompanhamento médico, apoio familiar, 
autopercepção da qualidade de vida,ausência de tabagismo e alcoolismo, além de 
fatores genéticos, representam atitudes de estilo de vida adotado pelos idosos que 
têm íntima relação com a melhoria na qualidade da saúde. Diante da complexidade 
exposta dos fatores associados ao desenvolvimento dessas doenças, a análise de 
todos esses âmbitos se faz necessária para a investigação da sua correlação com o 
desenvolvimento ou agravamento da hipertensão e diabetes mellitus tipo II nessa faixa 
etária. Sendo assim, este estudo objetiva analisar fatores associados à HAS e 
Diabetes mellitus e sua relação com o estilo de vida adotado por idosos participantes 
da Academia de Ginástica Dr. Eljo Cândido de Oliveira (Academia da 3ª idade) e da 
Associação dos Aposentados e Pensionistas, ambas no município de Volta Redonda. 
Trata-se de uma pesquisa de campo em andamento que será realizada por meio de 
questionário semiestruturado composto pelas variáveis: idade, escolaridade, prática 
de exercício físico, hábito de alcoolismo e/ou tabagismo, acompanhamento familiar, 
médico e nutricional, herança genética, autopercepção de qualidade de vida e outras 
doenças crônicas. A coleta dos dados será realizada pelas acadêmicas de medicina 
em visitas orientadas pelas médicas geriatras das instituições citadas. A pesquisa será 
realizada no período de março de 2017 a dezembro de 2018 e, no momento, ainda 
não dispõe de dados conclusivos.  
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RESUMO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde o tabagismo é a principal causa de morte 
evitável em todo o mundo, sendo responsável por 63% dos óbitos relacionados às 
doenças crônicas não transmissíveis. No Brasil, são estimadas 200 mil mortes/ano 
em consequência do tabagismo. Com base nisto, o presente projeto tem por objetivo 
implantar o website “Quero parar de fumar”, com o intuito de promover informações 
científicas, noticias, fóruns e links que estimulem o cidadão a deixar de fumar³, 
ampliando, a abrangência das ações já realizadas pelas Equipes de Atenção Básica. 
A proposta justifica-se por atender ao Programa Nacional do Controle do Tabagismo¹, 
instituindo estratégias para apoio ao autocuidado e tratamento das pessoas 
tabagistas, garantindo sua autonomia e a corresponsabilização dos atores envolvidos. 
A metodologia consta da criação do website “Quero parar de fumar!”, que utiliza como 
ferramenta o site pt.wix.com e emprega recursos que propiciam a interatividade dos 
usuários entre si e entre os profissionais. O projeto será submetido ao crivo dos 
Gestores e Conselho Municipal de Saúde, e disposto na internet, mediante 
sensibilização e treinamento dos profissionais envolvidos, no intuito de se obter apoio 
na divulgação e contribuição nos conteúdos e fóruns. Como acompanhamento e 
avaliação, estarão metas e indicadores, instrumentos avaliativos e relatórios de 
acesso. Entre os beneficiários do projeto estão os usuários do tabaco, por 
complementar as atividades presenciais do grupo anti-tabagismo; os profissionais 
de saúde, por constituir ferramenta online de acompanhamento do dia a dia dos 
usuários; familiares dos usuários do tabaco, pela oportunidade de trocas de 
experiências entre famílias e os gestores, auxiliados na obtenção de informações 
sobre o andamento do programa anti-tabagismo nas UBS. Os recursos básicos 
necessários são: 01 programador e 01 tutor do projeto, munidos de 01 computador 
cada, com internet; banners de divulgação do site em cada unidade de saúde e em 
pontos de grande movimentação e espaço de divulgação do site na página oficial da 
Prefeitura Municipal de Volta Redonda. Finalmente, pretende-se com isso impactar 
em um espaço de trocas de experiências e informações legitimado junto aos usuários 
e gestores de saúde através dos fóruns de discussões e interação online, apoio e 
estímulo extra-reuniões, tendo como produto o fortalecimento do grupo para a adesão 
nas atividades presenciais e ao tratamento especializado. 
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RESUMO 

As ocorrências de infecções hospitalares por fungos têm aumentado 
consideravelmente nas últimas décadas acarretando altos índices de mortalidade que 
atingem até 60% dos óbitos por Infecções hospitalares. Espécies do gênero Candida 
spp. têm sido os agentes mais freqüentemente isolados, especialmente Candida 
albicans correspondendo aproximadamente a 80% das infecções fúngicas de origem 
hospitalar, sendo a quarta causa de infecção da corrente sanguínea. Além disso, tais 
infecções estão comumente associadas a formação de biofilmes, que são definidos 
como: “Comunidades biológicas de micro-organismos associados e firmemente 
aderidos a uma superfície por meio de uma matriz extracelular de polímeros 
produzidos por eles próprios”. Tais biofilmes possuem relevância, pois estão 
intimamente relacionados com mecanismos de resistência aos tratamentos 
antimicrobianos, bem como a fatores de virulência destes microrganismos, os quais 
poderiam ser evitados com algumas medidas profiláticas. O objetivo geral desse 
trabalho é relacionar a formação de biofilmes nas candidemias hospitalares e seus 
métodos de profilaxias, visando a diminuição das reincidências destas, com a intenção 
de diminuir possíveis riscos destes microrganismos em causar infecções hospitalares. 
Foram feitas buscas nas bases de dados PubMed/Medline, BVS (Biblioteca Virtual em 
Saúde), Trip, Scielo e Clinical Evidence utilizando palavras da língua portuguesa a 
partir do ano de 2010. Foram utilizados descritores (candida spp, fungal infections, 
candida albicans, infection hospital) consultados no DeCS (Descritores em Ciências 
da Saúde) e no MeSH (Medical Subject Headings) para a melhor qualificação da 
pesquisa e desenvolvimento apresentação. Devido a carência de estudos de 
abordagem mais vasta em relação às diversas espécies de cândidas envolvidas nas 
infecções nosocomiais, a síntese de diversos estudos primários foi fundamental para 
a sistematização do conhecimento sobre a formação de biofilmes em ambiente 
hospitalar a qual resulta complicações médicas facilmente evitadas a partir de uma 
profilaxia eficiente.  
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RESUMO 

Na atualidade, a internet tem sido uma das principais ferramentas informativas 
acessadas pela população. Por essa razão, os websites podem ser utilizados de forma 
didática e informativa, podendo atingir um grande numero de pessoas. Dentre eles 
destacam as plataformas relacionadas a assuntos da saúde. A partir do conhecimento 
sobre as plataformas onlines, o Projeto ____ do Curso de Medicina do UniFOA (Centro 
Universitario de Volta Redonda) tem elaborado websites informativos sobre as 
principais doenças infecto parasitarias que acometem nossa população.  Neste 
website temos o objetivo de trazer a população informações confiáveis sobre 
informações históricas, sinais e sintomas, formas de transmissão e prevenção além 
de índices epidemiológicos atuais sobre a dengue, zika e chikungunya. O trabalho foi 
idealizado pelos alunos do modulo V do curso de medicina e é gerido pelas 
professoras responsáveis: Rhanica Coutinho e Márcia Dorcelina. O objetivo principal 
da plataforma é propagar e informar à comunidade os principais conhecimentos e 
medidas acerca da dengue, zika e chikungunya. Como objetivos específicos, busca-
se elaborar um criar um website e promover ampla difusão de conhecimentos e 
medidas de controle. Todas as etapas de produção foram realizadas pelos 
acadêmicos dos cursos de Medicina e Publicidade e Propaganda, mostrando os eu 
cunho interdisciplinar. Dessa forma, o projeto agrega conhecimento teórico e prático 
aos acadêmicos envolvidos. Foram feitas reuniões com a equipe que se destinaram a 
delimitar os principais tópicos que foram utilizados posteriormente na etapa de 
produção do website. A parte visual contará, também, com a apresentação de 
imagens chaves e ilustrações correlacionadas. Para a elaboração foram feitas 
pesquisas nas principais plataformas educativas: Scielo, Ministério da Saúde, Portal 
Brasil, PubMed entre outros. Para completar, as imagens foram elaboradas pelos 
programas Powerpoint, Canva, CloudApp entre outros, que posteriormente foram 
aprimorados pelos alunos do curso de desing. O website foi planejado para ter os 
quatro principais Abas. Trata-se de um projeto em elaboração, aprimoramento e 
expansão. Que busca informar a sociedade de formal fidedigna os principais pontos 
de doenças prevalentes nacionais que necessitam de maior conhecimento. Como 
resultado parcial foi elaborado o website com base nas pesquisas e imagens para 
atingir o maior público possível.  
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Leucemia Linfoblástica Aguda: revisão de literatura e prevalência numa 
população brasileira. 
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RESUMO 

A Leucemia Linfoide Aguda é uma neoplasia maligna caracterizada pela produção 
desordenada e excessiva de células brancas imaturas, os linfoblastos, pela medula 
óssea. As leucemias são o câncer mais frequente na infância (30% das doenças 
malignas em menores de 15 anos de idade). O objetivo do presente estudo é o de 
avaliar a prevalência de Leucemia Linfoblástica Aguda na população de Volta 
Redonda, Rio de Janeiro, e pontuar as principais características clínicas da doença 
através de uma revisão da literatura. Foi realizado um estudo retrospectivo em 10.000 
registros de diagnósticos histopatológicos, pertencentes ao arquivo da disciplina de 
Patologia Geral do Curso de Medicina do UniFOA, oriundos do Serviço de 
Anatomopatologia do extinto Hospital da Companhia Siderúrgica Nacional na cidade 
Volta Redonda Rio de Janeiro, compreendidos entre os anos de 1990 e 2000. Para a 
Revisão da Literatura foram consultados artigos indexados no Medline e no Google 
Acadêmico, além de livros-texto sobre o tema, publicados no período de 2000 a 2017, 
no lócus de pesquisa SCIELO. Diante disso, pode-se obter que Volta Redonda é uma 
cidade que, devido a instalação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), apresenta 
uma amostra heterogênea da população, sendo esperado apresentar resultados 
semelhantes aos nacionais. Em contrapartida, a prevalência encontrada foi nula. Tal 
fato pode ser atribuído principalmente pela ausência de um centro de referência em 
Leucemia na região, consequentemente a não realização da punção lombar e análise 
citológica pelo serviço de anatomopatologia do hospital da CSN. Outro fator a ser 
destacado é a faixa etária constatada nos prontuários, uma vez que eles, apesar de 
abranger as mais variadas faixas etárias, referiam, predominantemente, a pacientes 
adultos, o que dificultou a análises de casos, uma vez que a predileção relatada na 
literatura é por crianças de 2 a 5 anos ou idosos acima de 60 anos. Portanto, o 
resultado levantado foi nulo. As principais características clínicas encontradas foram: 
anemia, fraqueza, mal estar, palidez, fadiga e febre, além de sangramento mucoso 
ocorrido pela plaquetopenia. 
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Gestão em saúde com foco na otimização do cuidado ao paciente e na 
inclusão do profissional de saúde neste contexto desde a sua formação 

SILVA, A. A.; MACEDO, L. N. P; GUIDORENI, A. S. 
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RESUMO 

A saúde é um direito de todos e dever do Estado. São atribuições do poder público, a 
regulamentação, a fiscalização e o controle dos serviços de saúde (BRASIL, 1988). 
Para isso foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como princípios a 
Universalidade, a Integralidade e a Equidade. A fim de garantir esses direitos a 
organização dos serviços deve focar na qualidade, conceituada como um conjunto de 
atributos que inclui um nível de conhecimento e excelência profissional, integralidade 
de ações, serviços estruturados e conectados, uso eficiente de recursos, mínimo risco 
ao usuário e alto grau de satisfação destes e famílias. Na prática, isso significa que o 
processo de trabalho em saúde deve ser caracterizado pela implicação dos sujeitos 
envolvidos na atenção e gestão, a partir das trocas solidárias entre os usuários, os 
trabalhadores e os gestores da saúde. Porém, as instituições formadoras em saúde 
têm perpetuado modelos essencialmente conservadores, centrados em aparelhos e 
sistemas orgânicos e afastados da realidade dos serviços de saúde. O presente 
trabalho tem como objetivo avaliar se, de fato, a gestão contribui para o acesso integral 
aos sistemas de saúde; se o atendimento prestado ao usuário é qualificado e 
humanizado, com otimização do cuidado; e, ainda, se o processo de gestão existente 
na instituição de saúde avaliada é eficiente e, de que maneira, os profissionais de 
saúde são incluídos nesse contexto, desde a sua formação. A pesquisa realizada foi 
classificada como qualitativa, com abordagem direta sobre o objeto da pesquisa de 
campo. Isso foi possível a partir do registro e análise de um questionário autoaplicável. 
Posteriormente, os dados foram compilados através do software Excel 2010, onde 
foram produzidos dados de porcentagem e frequência de respostas para posterior 
análise. A maioria dos usuários participantes mostra-se satisfeita com o atendimento 
prestado pela instituição de saúde em questão, fato que confirma o reflexo do 
processo de gestão. Sobre os profissionais entrevistados, a maioria não se sente 
integrada aos processos de planejamento, padronização e de resultados 
institucionais. E, por isso, presume-se que há possibilidade de uma verticalização 
engessada da gestão. Desse modo, é possível propor, a partir dos achados e 
discussão do estudo, que uma solução viável para a modificação deste cenário é a 
implementação da Politica Nacional de Humanização para a gestão desta unidade. 
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OSCE para ingressantes no ciclo clínico: avaliação das dificuldades de 
transição 
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RESUMO 

A mudança de eixo que ocorre na passagem do terceiro para o quarto módulo no 
currículo do curso de Medicina no UniFOA traz consigo diversos obstáculos ao 
acadêmico. A evolução do ciclo básico para o clínico torna necessária a adaptação 
aos novos conteúdos. Sendo fundamental uma visão diferenciada, que utilize os 
conhecimentos básicos previamente adquiridos como ferramenta crucial para o 
desenvolvimento do pensamento clínico. Para isso, o Projeto TAPA (Trabalho de 
Acadêmico para Acadêmico) utiliza a metodologia ativa (MA) da OSCE como forma 
de articular essa mudança no padrão de pensamento dos acadêmicos. Esta MA avalia 
as diversas competências e habilidades que este estudante deve ter adquirido 
previamente, avaliando de diferentes perspectivas e em diferentes conteúdos de 
forma sistematizada e organizada, com inteiração completa entre avaliador e 
acadêmico ao longo de toda a avaliação, sendo assim, o discente já recebe seu 
feedback do orientador ao final da atividade. Os objetivos propostos com essa 
atividade é uma maior inteiração do acadêmico com a sua futura realidade de trabalho, 
uma vez que o método utilizado na simulação é condizente com situações comuns da 
prática médica, como um atendimento ambulatorial ou uma emergência édica, assim 
como também explora a capacidade de integração dos diferentes conteúdos já 
adquiridos, fazendo-se necessária a interpretação teórica juntamente com a prática, 
podendo avaliar o alunos nos seus diferentes níveis de conhecimento. A prática com 
a OSCE foi feita com os alunos pertencentes ao módulo IV, com a temática voltada 
para um caso clínico onde o paciente estava em choque anafilático, o aluno então era 
avaliado em cinco estações, que abordavam de forma integrada Semiologia, 
Imunologia, Fisiopatologia, Patologia, Farmacologia, que são os principais conteúdos 
cobrados no módulo e que mais se diferenciam dos conteúdos ministrados no ciclo de 
ensino anterior. Foi observada a dificuldade na mudança do raciocínio dos 
acadêmicos, após dois meses de adaptação no ciclo clínico estes ainda possuem 
dificuldades em pensar na situação fisiopatológica como um processo global que 
possui causa, efeito e possibilidades futuras que dependem das medidas inicias e 
conduta terapêutica que serão empregadas. A OSCE é uma ferramenta dinâmica para 
a construção do conhecimento acadêmico de forma ampla e abrangente, fazendo o 
discente pensar além do conteúdo delimitado por aulas ou matérias específicas, com 
esta metodologia, é visível o emprego do conhecimento em espiral, muito importante 
para a o crescimento acadêmico tanto individual quanto coletivo, com revisão ao 
conhecimento anterior como também com o aumento da bagagem com as novas 
experiências.  
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RESUMO 

A realidade atual que permeia a entrevista médica (anamnese) tanto dos profissionais 
formados quanto dos acadêmicos de medicina passa por um momento de transição. 
Nos últimos anos muito tem-se discutido o porquê dos médicos, de forma geral, 
abrirem mão da coleta de uma história clínica bem-feita e prol de exames 
complementares. Uma anamnese quando feita contemplando todos os quesitos a qual 
se propõem, contribui de forma extraordinariamente benéfica para uma hipótese 
diagnóstica, além de reduzir o número de exames complementares. Este trabalho 
objetiva propor estratégias para que os alunos do curso de medicina, mais 
precisamente no 1º e 4º módulos do UniFOA, tenham contato teórico com os 
parâmetros exigidos para uma boa anamnese, além de promover oficinas práticas 
para aplicação dos conceitos previamente estudados. Justifica-se a iniciativa pela 
dificuldade demonstrada pelos alunos que ao ingressarem no ciclo clínico sentem-se 
despreparados para a entrevista ambulatorial. Trata-se de uma iniciativa que busca 
integrar o conhecimento dos alunos de períodos básicos com a prática clínica, por 
meio de atividades que associem a matéria específica do módulo do aluno com um 
caso clínico verídico ou fictício, organizados e aplicados pelo projeto TAPA (Trabalho 
de Acadêmico para Acadêmico), afim de se verificar como os mesmos procedem na 
realização de uma anamnese. Conclui-se que a prática precoce das habilidades da 
entrevista clínica, antes mesmo do discente ter contato com um paciente, o ajuda a 
fixar os procedimentos ideais para uma boa anamnese, de modo a estar mais 
habituado à sua realização quando ingressar no ambulatório. 
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RESUMO 

O hipoparatireoidismo é caracterizado por uma queda na produção do paratormônio 
(PTH) pelas glândulas paratireoides. Sua principal causa é a complicação pós-
operatória em pacientes submetidos à tireoidectomia total, a qual costuma apresentar 
baixas taxas de complicações e sequelas aceitáveis que, entretanto, podem ser 
incômodas e incapacitantes. O desenvolvimento da hipofunção pós-cirúrgica da 
paratireoide pode decorrer da lesão, da ressecção inadvertida, da desvascularização 
ou do espasmo vascular das glândulas. Geralmente, trata-se de uma complicação 
transitória e, em média, os níveis do PTH tendem a retornar ao normal em até 6 
meses, contudo existe uma incidência de casos caracterizados pela não normalização 
do PTH, resultando no hipoparatireoidismo permanente nesses pacientes. Este 
trabalho tem o objetivo de avaliar a incidência de hipoparatireoidismo nos pacientes 
submetidos à tireoidectomia total no Hospital São João Batista. Dessa forma, 
pretende-se ter uma visão mais detalhada da frequência do desenvolvimento de 
complicações pós-tireoidectomia, para melhor alertar os profissionais da saúde sobre 
os riscos envolvidos no procedimento. Trata-se de um estudo prospectivo, descritivo, 
de follow-up. O PTH e o Cálcio sérico serão dosados durante os períodos de pré-
operatório, 48 horas, 3 e 6 meses após cirurgia. Serão selecionados pacientes 
submetidos à tireoidectomia total, no Hospital São João Batista, no município de Volta 
Redonda, no Rio de Janeiro. Serão tabulados aspectos da idade, sexo, hipótese 
diagnóstica, concentração sérica do PTH e cálcio sérico. Trata-se de pesquisa em 
andamento, sem dados conclusivos até o momento. 
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RESUMO 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer colorretal (CCR) é o segundo 
tipo mais prevalente no mundo. No Brasil, é o segundo mais comum entre mulheres e 
o terceiro entre homens. Nota-se um prognóstico satisfatório quando há a detecção 
precoce de lesões pré-cancerosas ou de pólipos no intestino dos pacientes, fatores 
que podem ser descobertos através da clínica associada à exames como a 
colonoscopia com biópsia e o exame de detecção de sangue nas fezes. Todavia, o 
CCR apresenta um desenvolvimento silencioso e um diagnóstico tardio. Com isso, o 
objetivo desta pesquisa é avaliar o conhecimento dos alunos do UniFOA sobre os 
fatores de risco e apresentá-los ao protocolo de prevenção, propagando informações 
sobre a prevenção do câncer colorretal. Isso é de grande valia, pois é necessária uma 
estratégia de diagnóstico precoce implementada integralmente com a divulgação 
ampla dos sinais de alerta para a população e profissionais de saúde. Um estudo 
transversal foi feito, com os alunos do primeiro ao oitavo módulos do curso de 
medicina do Unifoa, Centro Universitário de Volta Redonda, através da aplicação de 
um check list, elaborado com os principais fatores de risco para o CCR, que deveriam 
ser assinalados pelos estudantes. Após a aplicação do check list, os dados foram 
coletados e analisados e pode-se chegar à conclusão de que o conhecimento dos 
alunos tende a aumentar de acordo com os módulos, mas ainda assim, de uma forma 
geral, falta informação sobre determinados fatores essenciais, como a síndrome sem 
polipose (Lynch), o sedentarismo, o tabagismo, o consumo exagerado de bebidas 
alcoólicas e a obesidade. Isso confirmou a necessidade de uma ação propagadora 
desse conhecimento, que foi iniciada com a apresentação do protocolo para a 
comunidade acadêmica, preenchendo as lacunas desse aprendizado deficiente. 
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RESUMO 

As parasitoses intestinais, dentre elas, as geohelmintíases, são as doenças 
infecciosas mais prevalentes em todo o mundo. No Brasil, é notória a existência de 
inúmeras desigualdades no que se refere ao estado de saúde da população, quando 
se compara as várias regiões do país. Maior desigualdade se observa quando são 
estudados os grupos minoritários, caso das comunidades afrodescendentes. As 
comunidades afrodescendentes, também conhecidas por quilombolas, são exemplos 
típicos dessas populações, onde as parasitoses intestinais são agravos 
frequentemente encontrados, mas pouco estudados e não combatidos com eficácia; 
seja pelas autoridades sanitárias ou pela sociedade. Este trabalho tem como objetivo 
realizar o levantamento das condições socioeconômicas e sanitárias da comunidade 
do Quilombo de Santana e realizar um estudo sobre a ocorrência de parasitos 
intestinais em crianças e adolescentes da comunidade, relacionando os resultados 
com as condições desta. Justifica-se pela escassez de estudos parasitológicos em 
comunidades quilombolas e pela importância da compreensão da problemática da 
infecção de parasitas intestinais nessas comunidades a fim de oferecer tratamento 
adequado e implementar medidas profiláticas que impeçam a reinfecção. O presente 
estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa – COEPS/UniFOA (CAAE n° 
64391516.8.0000.5237) e aprovado, atendendo as normas nacionais e internacionais 
de ética em pesquisa envolvendo seres humanos. O estudo será realizado com 50 
crianças e adolescentes da Comunidade Quilombola de Santana, no sul do Estado do 
Rio de Janeiro. Serão realizadas palestras de apresentação do projeto a comunidade 
Quilombola para posterior entrega do TCLE e dos potes coletores de fezes. Os 
métodos e técnicas de diagnóstico parasitológicos escolhidos para realização dos 
exames serão o de Flutuação em Solução Saturada de Cloreto de Sódio (Método de 
Willis) e de sedimentação de Lutz modificado por Hoffman, Pons e Janer (HPJ). A 
análise das amostras fecais coletadas será realizada no Laboratório de Parasitologia 
do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), curso de Medicina. Trata-se de 
pesquisa em andamento, sem dados conclusivos até o presente momento. 

 (Financiamento: FOA/UniFOA). 
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RESUMO 

O Curso de Odontologia do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), conta, 
desde 2015, com um projeto para atendimento de pacientes portadores de neoplasias, 
sejam elas malignas ou benignas. O projeto tem por objetivo proporcionar a formação 
de profissionais qualificados e competentes para atender adequadamente não só 
esses pacientes no pré e pós-operatório, assim como no pré e pós-tratamento de 
radioterapia e/ou quimioterapia. O projeto já atendeu mais de 30 pacientes, e ao longo 
desses dois anos, percebeu-se que muitos dos pacientes que participaram do projeto 
requeriam uma atenção especial não apenas do ponto de vista odontológico, mas 
também das diversas outras áreas da ciência da saúde, tais como medicina, 
enfermagem, nutrição e educação física. Diante dessa percepção, no ano de 2017 o 
projeto foi ampliado, e passou a contar com todos esses profissionais supracitados, 
compondo uma grande equipe de assistência ao paciente. O presente trabalho tem 
como objetivo relatar a experiência dos alunos do curso de medicina que passaram a 
participar do projeto, e através disso, incentivar outros alunos a se juntarem a equipe. 
A relação médico-paciente adquire uma grande importância, quando estamos diante 
do paciente oncológico, devido à gravidade da doença, assim como o estigma que 
acompanha a experiência do indivíduo. Tal relação é uma aprendizagem 
indispensável para que seja possível uma intervenção médica eficaz, a qual se 
perceba o processo de adoecer sob a ótica de cada paciente. Na literatura, percebe-
se que a maioria das queixas faz referência a dificuldade de comunicação e de 
empatia do médico e não de sua competência clínica, o que aponta que um bom 
relacionamento aumenta a satisfação e influencia positivamente o estado de saúde 
do paciente. Sob a perspectiva da oncologia, nota-se que essa relação tem inúmeras 
peculiaridades, uma vez que se trata de uma doença percebida como traumatizante, 
o que torna sua abordagem especialmente difícil. Sentimentos tais como angústias, 
medos e sofrimentos apresentam-se na vida dos pacientes e seus familiares, assim 
como do médico que o acompanha. Diante disso, durante a consulta oncológica, 
existe uma grande ansiedade por parte de todos os atores. O exercício da medicina 
é, particularmente no contexto das neoplasias, inevitavelmente permeado por medos, 
angústias e dilemas. Diante disso, a subjetividade que a prática médica impõe merece 
ser contemplada no currículo com a mesma ênfase que a objetividade tem merecido 
no ensino médico.  

(Agências Financiadoras FOA). 
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RESUMO 

 INTRODUÇÃO: O Curso de Odontologia do Centro Universitário de Volta Redonda 
(UniFOA), conta, desde 2015, com um projeto para atendimento de pacientes 
portadores de neoplasias, sejam elas malignas ou benignas. O projeto tem por 
objetivo proporcionar a formação de profissionais qualificados e competentes para 
atender adequadamente não só esses pacientes no pré e pós-operatório, assim como 
no pré e pós-tratamento de radioterapia e/ou quimioterapia. O projeto já atendeu mais 
de 30 pacientes, e ao longo desses dois anos, percebeu-se que muitos dos pacientes 
que participaram do projeto requeriam uma atenção especial não apenas do ponto de 
vista odontológico, mas também das diversas outras áreas da ciência da saúde, tais 
como medicina, enfermagem, nutrição e educação física. Diante dessa percepção, no 
ano de 2017 o projeto foi ampliado, e passou a contar com todos esses profissionais 
supracitados, compondo uma grande equipe multidisciplinar. Atualmente o projeto 
conta com 1 professor e 16 alunos do curso de odontologia; 1 professor e 4 alunos do 
curso de medicina; 1 professor e 3 alunos do curso de enfermagem; 1 professor do 
curso de nutrição; 1 professor e 1 aluno do curso de educação física. O presente 
trabalho tem como objetivo discutir sobre a importância da equipe multidisciplinar no 
tratamento e acompanhamento dos pacientes com neoplasias. O diagnóstico de 
câncer engloba uma enorme variedade de tumores, cujos tratamentos variam de 
acordo com a origem da célula, o tipo do tumor e estágio em que se encontra e a 
história natural da doença. Diante da complexidade da patologia torna-se necessário 
o envolvimento de profissionais das mais diversas áreas de atuação. Há diversos 
estudos que mostram que cuidar do paciente em equipe multidisciplinar permite a 
promoção de hábitos saudáveis, prevenção de agravos, rastreamento, detecção 
precoce, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, ou seja, o 
trabalho em equipe é fundamental para a saúde do paciente. A formação de equipe 
multidisciplinar para o tratamento e acompanhamento dos pacientes oncológicos é, 
sem dúvida, uma mudança cultural muito grande, principalmente pelo fato de que a 
área de saúde foi construída no modelo biomédico hegemônico. É importante lembrar 
que muitos profissionais ainda apresentam resistência quanto às equipes, mas a cada 
dia, o tratamento integral representa uma mudança de paradigma que vem se 
fortalecendo. 

(Agências Financiadoras FOA). 
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RESUMO 

A infecção do trato urinário (ITU) é o tipo de infecção mais comum na idade pediátrica, 
causada principalmente pela bactéria Escherichia coli. Segundo Koch e Zuccolotto 
(2003), as crianças do sexo masculino apresentam maior suscetibilidade à infecção 
do trato urinário (ITU) nos primeiros dois a três meses de vida, posteriormente, são 
proporcionalmente mais acometidas aquelas do sexo feminino. A suspeita de ITU 
pode se basear nos sintomas ou achados na análise da urina, mas a cultura é 
indispensável para a confirmação do diagnóstico. A coleta da urina feita corretamente 
é essencial para evitar falso-positivos e deve ser feita após limpeza da genitália com 
água e sabão. O objetivo deste trabalho é avaliar a incidência de falso-positivos nos 
diagnósticos de ITU realizados com formas de coletas inadequadas sem a 
higienização prévia, levando assim, a diagnósticos errôneos e, consequentemente, a 
tratamentos desnecessários. Justifica-se pela relevância no diagnóstico, visto que a 
coleta feita de modo indevido é a principal causa de falso-positivos em diagnósticos 
de ITU. Trata-se de uma pesquisa que será realizada por meio de análise de 
prontuários de pacientes que foram internados na enfermaria de pediatria do Hospital 
Municipal Munir Rafful, com a hipótese diagnostica de ITU, quando lactentes. A 
pesquisa, no momento, ainda não dispõe de dados conclusivos. 
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RESUMO 

A lesão do ligamento cruzado anterior (LCA) destaca-se entre as lesões graves de 
joelho mais comuns. Diante da sua incidência, gravidade e tempo de interrupção, a 
prevenção de lesões do ligamento cruzado anterior em jogadores de futebol deve ser 
vista como uma preocupação constante para todos os agentes ligados à 
modalidade.Nessa perspectiva, ela pode ser vista como uma das maiores ameaças à 
carreira de um jogador de futebol profissional, pois a probabilidade de jogadores que 
se lesionaram em temporadas anteriores voltarem a se lesionar em temporadas 
futuras é maior, devido ao déficit de condicionamento físico, propriocepção e resíduos 
articulares que aumentam a chance de novas lesões. Considerando esse contexto, 
alguns exercícios como condicionamento neuromuscular e treinamentos 
proprioceptivos podem ser utilizados como meio para prevenção de lesões 
desportivas.O presente trabalho tem como objetivo correlacionar a prática de métodos 
preventivos com a incidência de lesões do ligamento cruzado anterior em jogadores 
de futebol. Justifica-se pela gravidade dessa lesão que requer, na maioria das vezes, 
tratamento cirúrgico, mantendo muitos atletas afastados de campo por alguns meses. 
Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa, com aplicação de um questionário, com 
objetivo de correlacionar a prática de métodos preventivos com a prevalência de lesão 
do ligamento cruzado anterior. A pesquisa será realizada com os jogadores de futebol 
do Volta Redonda Futebol Clube, Volta Redonda, RJ e  encontra-se em andamento, 
sem dados conclusivos até o presente momento.  
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RESUMO 

A pneumonia é uma doença frequente que acomete centenas de crianças 
diariamente.  É uma causa significativa de morbidade e mortalidade na infância em 
todo mundo (KLIEGMAN et al., 2014). Por esse motivo, é importante um rápido 
diagnóstico para iniciar o tratamento. O diagnóstico pode ser feito a partir da história 
e do exame clínico (PAIVA et al.,1998). Entretanto, existe uma considerável taxa de 
erro no diagnóstico devido à dificuldade de se obter o mesmo, os sintomas além de 
variáveis de criança para criança são pouco específicos, podendo, em sua maioria, 
estar presente em outras patologias do trato respiratório. Esse trabalho tem por 
objetivo avaliar o conhecimento dos alunos do ciclo clínico acerca do reconhecimento 
de pneumonia na infância em relação aos seus aspectos clínicos e exames 
complementares por meio de um questionário. Justifica-se pela importância em 
aumentar o conhecimento acerca do assunto para um diagnóstico mais preciso e 
precoce, diminuindo, assim, as complicações e altas taxas de mortalidade 
ocasionadas pela pneumonia na infância. Trata-se de uma pesquisa quantitativa 
realizada por meio da aplicação de um questionário aos estudantes do sétimo e oitavo 
módulo de medicina do centro universitário UniFoa. Nessa pesquisa, analisamos, por 
meio de gráficos, sinais e sintomas mais preditivos de pneumonia e outros que podem 
apresentar margem para erro. Ficou comprovada a dificuldade de diagnóstico clínico 
da pneumonia na infância pelos resultados apresentados neste trabalho. Sugere-se 
uma necessidade de aperfeiçoamento no aprendizado. 
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RESUMO 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um transtorno 
neurobiológico com etiologia multifatorial como fatores genéticos e ambientais que 
interferem no desenvolvimento psicomotor de crianças e adolescentes. Acomete mais 
de 5% das crianças e adolescentes do mundo. Essa prevalência pode ser 
subestimada devido aos sub-diagnósticos e, para evitar isso, é indispensável um olhar 
crítico e minucioso do médico a fim de obter o diagnóstico precocemente. Além disso, 
detectar o transtorno no seu início é essencial para minimizar os prejuízos na vida 
pessoal, social e profissional do portador, melhorando sua qualidade de vida. O 
presente trabalho tem como objetivo analisar e avaliar o conhecimento dos 
participantes, alunos e profissionais médicos, a respeito do TDAH, assim como seus 
conhecimentos a respeito das bases diagnósticas contidas na quinta edição do 
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V). Justifica-se pela 
alta prevalência e importância do diagnóstico precoce, necessitando da ampliação dos 
conhecimentos a respeito de suas características, possíveis causas, diagnóstico, 
tratamento e comorbidades contribuindo para a formação da base científica do aluno 
do curso de Medicina. A pesquisa realizada foi classificada como descritiva, 
quantitativa, transversal e observacional, com abordagem direta sobre o objeto da 
pesquisa de campo. Isso foi possível a partir do registro e análise das relações entre 
as variáveis coletadas por meio da utilização de um questionário autoaplicavel. 
Posteriormente, foi realizada a tabulação e análise dos resultados através do software 
Excel 2010, onde foram produzidos dados de porcentagem e frequência de respostas 
para posterior interpretação. A maioria dos participantes apresenta conhecimento 
geral sobre o TDAH, fato importante já que a detecção de sua suspeita é realizada, 
comumente, na ausência de um especialista. O conhecimento específico fica restrito 
a uma menor parcela dos participantes, por vários fatores, que não são base de estudo 
deste trabalho, incluindo a infrequência do TDAH em consultórios pediátricos 
generalistas.    

Palavras-chave: transtorno de déficit de atenção e hiperatividade; diagnóstico; 
manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. 

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

www.unifoa.edu.br/editorafoa  76 ISBN: 978-85-5964-076-2 
 

Diagnóstico da Pancreatite Através da Análise de Enzimas de Valor Clínico 

OLIVEIRA, M. R. S.¹; COSTA, A. B. B.¹; SOUZA, A. C. F. ¹ 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ.  
isy.oliveira@gmail.com 

RESUMO 

As enzimas são proteínas com propriedades catalisadoras sobre as reações que 
ocorrem nos sistemas biológicos. Geralmente, enzimas encontradas nos órgãos não 
estão presentes no soro, a menos que ocorra lesão tecidual. Sendo assim, a medida 
de níveis séricos de enzimas pode ser diagnóstica de um estado de doença. Acerca 
do diagnóstico laboratorial da pancreatite aguda, um dos melhores exames é a 
dosagem de enzimas séricas, como a amilase e a lipase pancreáticas, que 
apresentarão valor diagnóstico para a forma aguda da doença, mas não serão tão 
específicas para a sua forma crônica. A amilase é a enzima mais comumente medida, 
devido à disponibilidade de métodos automatizados e não dispendiosos, porém é uma 
desvantagem a falta de especificidade para o pâncreas, uma vez que a amilase 
circulatória é derivada de fontes pancreáticas e não pancreáticas em quantidades 
aproximadamente iguais. A lipase apresenta especificidade maior para a doença 
pancreática do que a amilase, já que maioria da lipase presente na corrente 
circulatória é a forma pancreática. A consideração da etnicidade do paciente é 
importante na interpretação dos resultados, considerando que os indivíduos de origem 
africana apresentam faixa mais elevada para a amilase não pancreática. Esta 
pesquisa se propõe a reforçar a importância de tais dosagens no diagnóstico da 
pancreatite aguda, em comparação ao da pancreatite crônica. Justifica-se pela 
relevância de esclarecer as diferenças desses níveis enzimáticos em pancreatites de 
diferentes naturezas, ressaltando as individualidades das alterações séricas. Trata-se 
de uma análise de prontuários em um período de 5 anos (2012-2016) de pacientes 
recebidos na Policlínica do Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA, em que 
serão analisados os níveis de amilase e lipase séricas. Para a coleta de dados, será 
utilizado um formulário padronizado. Trata-se de pesquisa em andamento sem dados 
conclusivos até o presente momento. 
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RESUMO 

Os anabolizantes androgênicos são substâncias muito utilizadas por atletas e 
frequentadores de academia, mesmo que ilegalmente, para melhorar o desempenho 
físico. Ultimamente, elas vêm sendo substituídas por suplementos nutricionais como 
uma forma alternativa menos agressiva para melhorar os mecanismos anabólicos do 
organismo. As estimativas mais recentes apontam que um número considerado 
desses indivíduos inicia o seu uso na juventude, principalmente aqueles envolvidos 
em esportes, partindo daí a especulação que a insatisfação com a imagem corporal 
pode ser uma variável mediadora da relação entre a prática esportiva e o uso de 
esteroides anabolizantes. A mídia é um dos principais fatores que influenciam a 
maneira das pessoas de pensarem sobre seus corpos. Isso faz com que elas passem 
a buscar, cada vez mais, o que pensam ser o corpo ideal, e o adolescente não é 
diferente. Dentre as ferramentas para efetivar essas transformações, os anabolizantes 
podem ser considerados, uma via de baixo custo e acessível para quem deseja obter 
um modelo de corpo ideal. O objetivo desse trabalho foi verificar a prevalência do uso 
de EAA e Suplementos Nutricionais, os motivos que levaram ao uso, seus 
conhecimentos sobre possíveis efeitos colaterais, em alunos de cursos pré-
vestibulares em duas instituições particulares de ensino na cidade de Volta Redonda. 
Este trabalho é importante porque o uso de tais substâncias é nocivo quando utilizado 
sem indicação e acompanhamento de médico. Esta avaliação foi feita através de um 
questionário confidencial aplicado em dois cursos pré vestibulares na cidade de Volta 
Redonda com alunos entre 18 a 21 anos. Concluiu-se que o uso dessas substâncias 
por motivo de insatisfação com a imagem corporal existe, embora seja feito por uma 
minoria do público alvo. 
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RESUMO 

A metodologia ativa (MA) é uma concepção educativa que estimula processos de 
ensino-aprendizagem crítico-reflexivos, no qual o educando participa e se 
compromete com seu aprendizado. Partindo do princípio que ao promover a 
participação ativa do aluno, o conhecimento é melhor transmitido e fixado, temos a 
utilização do “júri simulado” como ferramenta metodológica interessante para 
promover a troca de ideias entre os alunos com temas pertinentes às discussões 
propostas em sala. O Júri Simulado tem o objetivo de fomentar o protagonismo 
acadêmico por meio da discussão de temas pertinentes à sociedade e à medicina, 
desenvolvendo o senso crítico dos alunos, ampliando suas habilidades no âmbito da 
argumentação, oralidade, persuasão, organização de ideias e respeito à opinião do 
outro. O método conta com a organização dos alunos em grupos, sendo dois de 
debatedores (com mesmo número de pessoas) – opositores, que apresentam pontos 
de vista opostos a respeito do caso discutido, - e uma equipe responsável pelo 
veredicto (o júri popular - com um número menor de componentes). O papel do 
promotor do debate é o de coordenar a prática, delimitando o tempo para cada grupo 
defender sua tese e atacar a tese defendida pelo grupo oponente. O processo inicia-
se com o lançamento do tema proposto pelo promotor da discussão, e os temas 
possíveis de serem abordados dentro do contexto da graduação médica são: a ética 
médica em contextos clínicos; a escolha de uma conduta dentro de um caso clínico; 
eutanásia; aborto; entre outras temáticas. É dado um tempo inicial para que os alunos 
socializem suas informações no grupo, antes do início do debate. A partir daí, cada 
grupo lança a sua tese inicial, defendendo seu ponto de vista na medida em que 
surjam réplicas e tréplicas. O promotor, como coordenador da atividade, também pode 
lançar perguntas que motivem o debate, evitando fornecer respostas ou apoiar alguma 
das posições. Por fim, cada grupo tem um tempo para suas considerações finais. O 
júri popular, então, reúne-se para discutir seus apontamentos, feitos ao longo da 
atividade, e decretar o veredicto. A metodologia do Júri Simulado foi recentemente 
introduzida como ferramenta de aprimoramento de ensino no Projeto de Extensão 
TAPA 4 – Trabalho de Acadêmico para Acadêmico, que promoveu tal experiência com 
a turma do módulo IV da medicina do UniFOA. Pela experiência recente, podemos 
observar a participação ativa dos alunos, com domínio dos assuntos discutidos, e 
maiores chances de fixação do conteúdo abordado. Por tratar-se de um método 
prático, altamente participativo e com mobilização de toda a turma, temos o Júri 
Simulado como ferramenta relevante na aplicação da metodologia ativa no processo 
do ensino.   
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aplicadas a imunologia dos transplantes 
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RESUMO 

A imunologia de transplantes estuda a compatibilidade imunogenética entre doadores-
receptores ao transplante de órgãos ou de tecidos. O complexo maior de 
histocompatibilidade (MHC), denominado em humanos de Sistema HLA (Human 
Leukocyte Antigen) está envolvido nos mecanismos de reconhecimento celular, 
visando proteger o organismo de agressões externas e da regulação da resposta 
imunológica. A rejeição é a expressão de mecanismos da resposta imunológica 
envolvendo, na maioria das vezes, os antígenos HLA do órgão transplantado. A 
reação mista de linfócitos foi a primeira técnica utilizada para avaliar a compatibilidade 
entre doador e receptor. Nesta técnica, células mononucleares isoladas do sangue 
periférico de doador e receptor (o doador é previamente tratado com um 
imunossupressor) são misturadas em cultura celular. Posteriormente a alta taxa de 
morte celular indica que há incompatibilidade. Assim, o presente trabalho pretende 
desenvolver um modelo em camundongos através de transplantes de pele, sendo a 
compatibilidade entre diferentes animais avaliado por reação mista de linfócitos. As 
células mononucleares de sangue periférico serão isoladas pelo método ficoll-hipaque 
e incubadas por 4 horas em temperatura de 37ºC em meio de cultura para leucócitos 
RPMI. Em animais com teste negativo para reação mista de linfócitos, será feito o 
transplante cutâneo em camundongos alogênicos. A sobrevida do enxerto será 
avaliado macroscopicamente e através de histologia da biopsia de pele após 6, 24, 72 
horas e 1 semanas após o enxerto.  

Palavras Chave: imunologia, transplantes, reação mista. 
  

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

www.unifoa.edu.br/editorafoa  80 ISBN: 978-85-5964-076-2 
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bases humanísticas na escola de medicina do UniFOA 
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RESUMO 

A falta de formação psicológica e humanística do médico, associada ao seu estado 
de estresse e sobrecarga, pode interferir na forma como esses profissionais cuidam 
de seus pacientes, acarretando evidente prejuízo na relação médico-paciente e 
também na individualidade do médico. Nessa perspectiva, o propósito de humanizar 
significa reconhecer que, na prática médica, ainda há muitos problemas e carências 
para desenvolver e implementar, em seu processo, o cuidado humanizado tanto por 
parte dos órgãos estatais como da sociedade civil. Considerando esse contexto, 
desde 2014, o Ministério da Educação incluiu, nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Curso de Medicina, conteúdos humanísticos no currículo, que se propõem a 
desenvolver as competências humanas necessárias à prática médica. O presente 
trabalho tem como objetivo avaliar os benefícios da inserção do eixo transversal em 
bases humanísticas no curso de medicina do UniFOA. Justifica-se pela relevância 
pedagógica em avaliar e compreender a mudança curricular e o entendimento do tema 
entre os docentes. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, transversal com aplicação 
de um questionário semiestruturado, com objetivo de determinar o grau de 
conhecimento dos professores sobre o eixo transversal Medicina e Humanidades e os 
benefícios dessa vertente para a formação médica, considerando também a instituição 
e os alunos. A presente pesquisa encontra-se em andamento, sem dados conclusivos 
até o presente momento.  
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RESUMO 

O raciocínio clínico é essencial para a prática da medicina, partindo do diagnóstico até 
a escolha da terapêutica que exigem do médico apurada capacidade de raciocínio. 
Os primeiros anos do curso de medicina possuem os níveis mais altos de estresse e 
ansiedade, e entre as causas está a dificuldade de se adaptar aos novos desafios 
diários e no aprendizado que envolve o desenvolvimento do raciocínio clínico. Apesar 
de já consagrado, estudos mostram que o método passivo de ensino com somente o 
professor falando e o aluno observando encontra-se obsoleto. A metodologia de 
ensino ativo tem se mostrado mais eficiente, sendo o seu destaque a resolução de 
problemas, de modo a envolver e incentivar o educando a estudar. O professor deixa 
de ser o centro do processo de aprendizado, e assume a posição de facilitador, 
proporcionando uma relação horizontal, na qual o estudante desenvolve 
responsabilidade sobre a sua aquisição de conhecimento. Dentro dessa área 
destacam-se o método PBL (Problem-Based Learning) e o TBL (Team Based 
Learning), ambos possuem o foco no aluno, porém o TBL também avalia a capacidade 
de trabalho em grupo. O uso das metodologias ativas contribui para a formação de 
um profissional reflexivo, com habilidade de comunicação e trabalho em equipe 
esperados pelas diretrizes curriculares brasileiras. Este artigo objetiva avaliar a 
eficácia dos métodos tradicional, PBL e TBL para posteriormente incentivar o uso dos 
métodos que apresentarem melhores resultados para o desenvolvimento do raciocínio 
clínico necessário à profissão. Justifica-se pela importância dessa habilidade à prática 
da medicina e pela dificuldade exacerbada relatada pelos estudantes em desenvolvê-
la, principalmente entre os períodos do ciclo básico. Trata-se de um estudo transversal 
que avaliará comparativamente o êxito de cada método, fundamentando-se no 
parecer atribuído pelos alunos através de oficinas com casos clínicos, as quais serão 
desenvolvidas pelo projeto de extensão TAPA (Trabalho de Acadêmico Para 
Acadêmico) nos 1° e 4° períodos do curso de medicina do UniFOA. Conclui-se que 
devido à importância do raciocínio clínico á pratica médica, faz-se necessário o 
investimento em novos métodos de ensino visando o melhor desempenho acadêmico. 
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RESUMO 

Segundo o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID), o 
uso de álcool por jovens de 12-17 anos e de 18-24 anos foi de, respectivamente, 
54,3% e 78,6%, sendo que a dependência os índices de dependência dessa 
substância nessas mesmas faixas etárias foram de 7,0% e de 19,2%, respectivamente 
(CARLINI et al., 2005). Este trabalho objetiva avaliar os padrões do uso de álcool, a 
partir do instrumento de rastreamento Alcohol Use Disoders Identification Test 
(AUDIT) nos estudantes do internato de medicina do centro universitário UniFOA. 
Justifica-se pela relevância do assunto importante e recente na literatura médica, 
tornando-se fundamental a ampliação dos conhecimentos a respeito de suas 
características, contribuindo para a formação da base científica dos discentes do 
curso de Medicina. Trata-se de um estudo transversal, de abordagem quantitativa e 
comparativa. A população estudada foi dos alunos de medicina do Centro 
Universitário UniFOA, do 9º ao 12º período. O instrumento utilizado para avaliar o 
consumo de álcool foi o AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test). Conclui-se 
que 68,9% dos internos de medicina da UniFOA ocupam a Zona I, sendo 
quantitativamente a maioria. Contudo, 22,6% dos entrevistados ocuparam a Zona II, 
uma zona de transição do consumo de risco e baixo risco. Havendo o requerimento 
de uma intervenção breve usando simples conselhos e materiais de educação para o 
paciente por meio da instituição de ensino. Uma minoria ocuparam as zonas 3 e 4, 
4,7% e 3,8% respectivamente, apesar de ser preocupante a existência de futuros 
médicos localizados nessas zonas. Constatou-se ainda, um caráter crescente no 
consumo de bebidas alcóolicas com o progresso da graduação ao se relacionar 
períodos mais avançados na graduação com anteriores. Palavras-chave: álcool; 
AUDIT; discentes; estudantes de medicina; consumo de álcool 

(Agências Financiadoras FOA) 
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RESUMO 

O câncer de mama é um problema real de saúde pública. Conforme índices apontados 
pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), é a neoplasia maligna que mais acomete a 
população feminina, com alto índice de mortalidade nas mulheres brasileiras 
(aproximadamente 49.000 novos casos são diagnosticados por ano, com cerca de 
10.000 óbitos). Estudos demonstram que os antecedentes familiares estão 
frequentemente relacionados às desordens que levam ao câncer de mama. Com isso, 
tornou-se possível correlacionar as mutações em genes com o desenvolvimento do 
câncer de mama. Uma parcela considerável está associada à mudança nos genes 
BRCA, pois tem a função de supressores de tumor. Faz-se necessária, contudo, uma 
análise sistêmica, com o objetivo de transpor o campo científico, a fim de alcançar o 
político e social. A saúde é direito universal, amplamente resguardada pela 
Constituição Federal de 1988. Uma retórica que se pretenda completa deve superar 
campos restritos de análise, a fim de unir ciência e humanidade. Dessa forma, a 
temática versará sobre câncer de mama a nível molecular, com o desafio de elucidar 
sobre os genes supressores tumorais BRCA1 e BRCA2, utilizados em diagnóstico de 
pré-disposição hereditária ao câncer. Tem-se como objetivo, comprovar a efetividade 
do exame face aos demais métodos existentes. O que permitirá reiterar a necessidade 
de maior inserção nas pautas de investimento público na saúde. Nesse sentido, 
busca-se concluir que é necessário investir no melhor diagnóstico precoce, dentro de 
parâmetros possíveis, considerando certos indicadores, como: o alto acometimento 
do câncer de mama na população; a hereditariedade como um determinante; a 
expectativa de vida cada vez mais elevada; o déficit previdenciário. O trabalho será 
desenvolvido por meio de pesquisa sistêmica em artigos científicos e resultados 
laboratoriais pré-existentes. O desenvolvimento se dará no período de março de 2017 
a dezembro de 2018. 
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RESUMO 

As doenças inflamatórias intestinais (DII) são representadas pela Doença de Crohn 
(DC) e pela Retocolite Ulcerativa Idiopática (RCUI). A DC afeta principalmente o 
intestino delgado, podendo atingir qualquer parte do trato gastrointestinal, 
manifestando-se de forma descontínua. Já a RCUI acomete em sua maioria apenas 
o reto e cólon, não atingindo o restante do TGI e apresenta-se de forma contínua. As 
DII possuem causas idiopáticas para o desenvolvimento da doença e se relacionam 
com o aumento da incidência do câncer colorretal pela reincidência inflamatória, 
predispondo células intestinais carcinogênicas. O objetivo do trabalho é avaliar a 
relação das DII com o aumento do risco para o desenvolvimento do câncer colorretal. 
Foram realizadas pesquisas na base de dados do PubMed/MEDLINE, com a seguinte 
frase de pesquisa: “inflammatory bowel disease” AND “colorectal cancer”. Foram 
utilizados artigos em língua inglesa dos últimos 10 anos. Como resultado, tem-se que 
o desenvolvimento de câncer colorretal (CACR) em pacientes portadores de DII 
relaciona-se com os seguintes fatores de risco: 1) ser portador de DII que atinge todo 
o cólon; 2) ser portador de DII por mais de 10 anos; 3) ter histórico familiar de câncer 
colorretal. O CACR acomete predominantemente idosos, sendo 90% acima de 50 
anos e seus principais sintomas são: fezes mucosanguinolentas acompanhadas de 
dor, alteração do hábito intestinal, perda de peso, inapetência, tenesmo, cólicas e 
distensão abdominal. Visto a sintomatologia, destaca-se que o câncer representa a 
segunda causa de morte mundial, sendo o CACR representado em 10% desses 
óbitos. Assim, é importante valorizar a identificação das doenças associadas a esse 
câncer, destacando a dificuldade do diagnóstico em portadores de DII, uma vez que 
a sintomatologia apresentada é semelhante ao CACR. Visto isso, é extremamente 
importante disseminar sobre os processos distintos de diagnóstico das DII, sendo a 
colonoscopia o padrão ouro, além de outros, como o exame de fezes, para a 
verificação de sangue e confirmação de diarreia sanguinolenta, e o enema de Bário 
para verificação da continuidade da mucosa na DC. Portanto, diante da incidência e 
mortalidade do CACR, é indispensável fazer o diagnóstico das DII e fazer o 
acompanhamento periódico - principalmente através da colonoscopia - dos portadores 
das mesmas, além de fazer as orientações adequadas acerca da potencialidade da 
patogenia. 
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RESUMO 

Introdução: A Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) é uma das afecções mais 
frequentes na prática médica. É uma condição que se desenvolve quando o refluxo 
do conteúdo procedente do estômago provoca sintomas desagradáveis e/ou 
complicações. A enfermidade agrupa sob a mesma denominação apresentações 
clínicas tão distintas como a pirose ocasional, a tosse crônica e a asma refratária e, 
no plano diagnóstico, condições endoscópicas muito variadas, como, de um lado, a 
ausência de lesão e, de outro, a presença de complicações importantes, como o 
esôfago de Barrett. Desenvolvimento: Enquanto o refluxo gastroesofágico (RGE) é 
uma condição fisiológica, a DRGE se refere ao RGE acompanhado de sintomas 
digestivos e/ou extradigestivos e suas complicações que não resolvem 
espontaneamente. As principais manifestações clínicas são pirose e regurgitação 
ácida. A confirmação do diagnóstico de DRGE pode ser feita por biópsia do esôfago 
através da endoscopia digestiva alta, manometria esofágica, impedanciometria 
intraluminal e pHmetria esofágica de 24 h. Os Inibidores de bomba proteica (IBP) 
aliviam os sintomas do refluxo e cicatrizam a esofagite mais rapidamente que os 
antagonistas H (AH). Discussão: O maior problema do tratamento clínico da DRGE 
não é apenas controlar os sintomas, mas sim manter os pacientes assintomáticos a 
longo prazo. Além disso, a eliminação dos sintomas de refluxo não necessariamente 
assegura a normalização do pH intraesofágico e intragástrico. Frente ao paciente que 
necessita de tratamento farmacológico continuado para manter-se bem, deve ser 
cogitada alternativa do tratamento cirúrgico. Conclusão: Portanto, o diagnóstico da 
DRGE se inicia através de uma cuidadosa anamnese.  Diferentes manifestações 
clínicas podem ser apresentadas pela doença, exigindo um conhecimento atualizado 
do profissional.  
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RESUMO 

O envelhecimento populacional é uma questão de saúde pública e cada vez mais se 
desenvolvem atividades de saúde voltadas para essa população. A qualidade de vida 
do idoso está intrinsecamente relacionada com sua saúde mental, memória e 
cognição, assim cada vez mais há estímulos para o desenvolvimento de atividades 
que possam estimular a cognição do idoso e manter sua qualidade de vida. O presente 
estudo procurou estabelecer os benefícios de intervenções cognitivas num grupo de 
mulheres com mais de 50 anos que buscaram um grupo formado em uma Unidade 
Básica de Saúde de Volta Redonda, com a queixa de esquecimento em comum. 
Acompanharam-se cinco encontros do grupo, sendo aplicado o Mini Exame do Estado 
Mental (MEEM) e ao final da mesma, de forma a comparar os resultados encontrados 
nos momentos, entremeados por práticas de atividades laborais, recreativas e de 
lógica. No primeiro MEEM, 67% das voluntárias não alcançaram o escore esperado 
para o grau de escolaridade, caindo para 22% após os 5 encontros de intervenções 
cognitivas.  Apenas uma voluntária, correspondendo a 11% do total, apresentou 
decréscimo na pontuação do primeiro para o segundo teste, mas ainda se manteve 
dentro do escore alvo. Todas obtiveram mais de 70% de acertos em ambos momentos 
de teste e, em média, houve aumento de 8% de acertos no segundo teste. Dentre os 
critérios avaliados no MEEM, o de Atenção e Cálculo foi o que se destacou em 
aumento geral da pontuação, seguido do Lembranças. As intervenções pautaram-se 
em estímulos cognitivos através de atividades de memorização, criação, aprendizado, 
atenção, associação e entre outras, as quais demonstraram ter promovido alguma 
melhora no resultado geral das participantes. Além disso, a interação social promovida 
pelo grupo possibilita confortos emocionais que podem ter efeitos benéficos sobre as 
queixas de perda de memória. 
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RESUMO 

Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a dependência de 
drogas é considerada como uma doença crônica que requer cuidados específicos. 
Como qualquer outra doença, ela pode ser tratada e controlada, devendo ser 
encarada, simultaneamente, como uma doença crônica médica e um problema social. 
Entretanto, há uma resistência muito grande, tanto por parte dos próprios 
dependentes quanto por parte dos familiares, em aceitá-la. Desenvolvimento: A 
dependência química é um assunto de grande relevância e o uso de drogas é 
considerado um grave e complexo problema de saúde pública. No entanto a co-
dependência ainda é um tema muito pouco abordado e que carece de atenção, pois 
além de enfrentar preconceitos, sofrimento e adoecerem de maneira concomitante 
com o usuário, os co-dependentes exercem um papel fundamental na prevenção e 
promoção do processo terapêutico dos dependentes. Discussão: O co-dependente 
pode ser qualquer individuo que esteja em contato direto com o dependente químico, 
a saber: familiares, amigos, vizinhos, cuidadores, dentre outros. A co-dependência da 
família do usuário é um fator que merece atenção, uma vez que esta é de 
imprescindível importância para a recuperação do adicto. Sendo assim é importante 
conhecer os mais diversos aspectos que interferem na vida dos familiares do 
dependente para que se possa prestar uma assistência psicossocial mais efetiva e 
completa aos indivíduos que estão em volta do dependente químico. A co-
dependência é uma doença emocional e comportamental, chegando na maioria das 
vezes desencadear doenças sérias como depressão, hipertensão, diabetes e outros 
males físicos. À medida que as pessoas que nos cercam tornam-se mais doentes, 
podemos reagir mais intensamente. Qualquer que seja o problema do outro, a co-
dependência envolve um sistema habitual de pensar, sentir e comportar-se, em 
relação a nós mesmos e aos outros, que pode causar sofrimento. Conclusão: 
Pensando na abordagem sistêmica, bem como sob o modelo biopsicossocial, não 
existe maneira de se falar de consumo de devastadoras drogas ilícitas, como a 
cocaína, e da dependência química, sem considerar o contexto familiar e social mais 
amplo que o usuário está inserido e mais, que o sofrimento psíquico do dependente 
químico se torna o sofrimento de sua família, que também adoece e, os 
comportamentos de um acabam por influenciar e determinar os comportamentos do 
outro e vice-versa.  
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RESUMO 

Introdução: O crescimento de células neoplásicas e a progressão do câncer depende 
da neovascularização, onde a angiogênese influencia o desenvolvimento e a 
disseminação dos tumores. As células tumorais usam as respostas inflamatórias 
teciduais para gerar mais expansão do tumor por meio da angiogênese. 
Desenvolvimento: A maioria dos tumores induz a formação de novos vasos 
sanguíneos que invadem o tumor e o nutrem, processo chamado de angiogênese. 
Esse processo complexo querer várias etapas diferentes: degradação da membrana 
basal que envolve o capilar, migração de células endoteliais que revestem o capilar 
para dentro do tumor, divisão dessas células endoteliais e formação de nova 
membrana basal ao redor do capilar recém alongado. Esses novos vasos sanguíneos 
nutrem o tumor em crescimento, permitindo seu aumento e facilita o processo de 
metástase. A inibição da angiogênese tumoral é uma estratégia terapêutica importante 
para o tratamento do câncer e diversas drogas vêm sendo estudadas com este intuito. 
Discussão: A descoberta de inibidores angiogênicos oferece esperança de reduzir a 
mortalidade e morbidade dos carcinomas. Cinco classes de antagonista angiogênicos 
estão atualmente em ensaios clínicos: inibidores de metaloproteínase, inibidores da 
migração e proliferação de células endotelais; inibidores de fatores de crescimento; 
inibidores de proteína matriz de células endoteliais e inibidores com mecanismo único. 
Conclusão: Portanto,osníveis de angiogênese tornar-se uma importante ferramenta 
na caracterização do comportamento biológico do tumor., medicamentos anti-
angiogênicos representam o início de uma nova e revolucionária etapa na história do 
tratamento oncológico. 
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Estudo retroativo da prevalência de neoplasias benignas do sistema nervoso 
central na população de Volta Redonda-RJ 
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RESUMO 

A prevalência de neoplasias, sejam elas benignas ou malignas, tem gerado estudos 
em vários países, no intuito principal de mapear a qualidade de vida dos pacientes, 
em especial no que tange aos diversos tipos e tecidos envolvidos. A pesquisa propõe 
avaliar a prevalência de neoplasias benignas do sistema nervoso central na população 
de Volta Redonda. Justifica-se pelo fato de que o conhecimento dos principais tipos 
de neoplasias, bem como suas prevalências, traz luz ao conhecimento, contribuindo 
para as estratégias de saúde a serem adotadas, principalmente em relação aos 
fatores de risco que, por ventura, possam estar associados. Trata-se de um estudo 
retrospectivo que será realizado em registros de diagnósticos histopatológicos, 
pertencentes ao arquivo da disciplina de Patologia Geral do Curso de Medicina do 
UniFOA, oriundos do extinto Hospital da Companhia Siderúrgica Nacional na cidade 
Volta Redonda, Rio de Janeiro, compreendidos entre os anos de 1990 e 2000. Trata-
se de uma pesquisa em andamento sem dados conclusivos até o presente momento. 
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Anorexia e Bulimia na Adolescência: Avaliação das Atitudes Alimentares e 
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RESUMO 

Transtornos do comportamento alimentar são classificados como anorexia nervosa 
(AN), bulimia nervosa (BN), transtorno do comer compulsivo, transtorno da compulsão 
alimentar periódica e transtorno alimentar sem especificação, todavia os mais 
relevantes em nosso contexto sociocultural são: a anorexia e bulimia nervosa. A 
anorexia nervosa (AN) é uma doença de comportamento alimentar caracterizada por 
uma restrição alimentar severa e voluntária que conduz a uma perda de peso 
acentuada. A bulimia nervosa (BN) caracteriza-se por grande ingestão de alimentos 
com sensação de perda de controle, os chamados episódios bulímicos. Objetivo: O 
objetivo desse trabalho é de avaliar a prevalência de fatores de risco para anorexia 
nervosa (AN) e bulimia nervosa (BN), tais como a influência da mídia, autoimagem, 
hábitos alimentares e comportamento social na população adolescente universitária 
que estuda no Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA – Campus Olézio 
Galotti, nos cursos de Direito e Medicina. Método: Foi aplicado um questionário com 
adolescentes universitários, na faixa etária de 18 anos a 19 anos, 11 meses e 29 dias. 
O questionário possuía 28 questões elaboradas pelos autores e aprovadas pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), 
cujo o número do CAAE (Certificado de Apresentação para a Apreciação Ética) de 
aprovação é: 61461516.4.0000.5237. O questionário avaliava em intensidade de 
Nunca a Sempre as perguntas direcionadas para cada fator de risco. Os dados 
coletados foram tratados estatisticamente utilizando o software Excel 2016. 
Conclusão: A mídia é o fator de risco para desenvolver Transtornos Alimentares que 
mais possui prevalência na amostra coletada. O público feminino apresenta uma 
prevalência maior desses fatores, sendo que em aproximadamente 70% dos casos 
com maior probabilidade para desenvolver Transtorno alimentar eram jovens 
mulheres adolescentes.  
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RESUMO 

A Síndrome de Pancoast é uma constelação de sinais e sintomas causados pela 
presença de tumor, preferencialmente, em ápice pulmonar, invadindo estruturas 
adjacentes gerando a Síndrome de Déjerine-Klumpke, Síndrome de Claude Bernard 
Horner e fraqueza e atrofia dos músculos intrínsecos da mão. Essa síndrome foi 
descrita detalhadamente pela primeira vez em 1924 por Henry Pancoast, após ter 
estudado três relatos de pacientes que apresentavam tumores apicais cervicais. Essa 
patologia é a forma de apresentação de aproximadamente 4% dos cânceres 
pulmonares, primeira causa de morte por câncer em homens e segunda causa de 
câncer em mulheres no Brasil. Para abordagem do tema, utilizou-se um relato de caso 
de um paciente internado na enfermaria do Hospital Municipal Doutor Munir Rafful em 
Volta Redonda/RJ, do sexo masculino, 46 anos, tabagista de longa data, com quadro 
álgico em região cervical e dorsal, associado a enfraquecimento e dor em membro 
superior direito, em função de um tumor do sulco superior do pulmão direito que 
evoluiu para síndrome de Pancoast. Além desses sintomas a síndrome de Pancoast 
cursa com miose, anidrose, ptose palpebral, enoftalmia, rubor facial e congestão de 
conjuntiva e de mucosa nasal. O diagnóstico dessa síndrome é clínico associado a 
exames de imagem e confirmação histopatológica, no caso supracitado utilizou-se de 
broncoscopia seguida de biópsia. A terapêutica empregada no caso baseou-se na 
performance status do paciente e devido a irressecabilidade tumoral foi instituído o 
tratamento paliativo. Tratando-se de uma patologia grave, é importante a suspeição 
de tumores pulmonares apicais em pacientes tabagistas de longa data com dores 
crônicas em ombros e braços sem melhora com uso de analgésicos e anti-
inflamatórios, uma vez que o diagnóstico precoce é essencial para um melhor 
prognóstico. 
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RESUMO 

Atualmente, a maioria das neoplasias de mama evolui de forma favorável, sendo 
incomum, com os avanços diagnósticos e terapêuticos, encontrar desfechos 
catastróficos. Apesar do bom prognóstico quando tratado em fase inicial, o câncer de 
mama pode ser altamente agressivo quando ocorre demora em iniciar o tratamento 
específico. A fim de elucidar a evolução da doença com mau prognóstico, o presente 
relato se faz necessário. Trata-se de uma paciente feminina, 59 anos, negra, do lar, 
solteira, natural e residente de Volta Redonda. Foi encaminhada da UBSF do Monte 
Castelo ao HSJB com história de mamografia com BIRADS categoria 4 em mama 
direita, hiperpigmentação e assimetria mamária, com redução do volume, rigidez e 
alteração da pele. A paciente, ao receber o diagnóstico da doença, negou-se a realizar 
o tratamento, buscando auxílio médico novamente após 4 anos. Nessa ocasião, o 
câncer já havia evoluído para comprometimento difuso da mama e membro superior 
direito, assim como implantes secundários observados em tomografia 
computadorizada de tórax. Decidiu-se pela realização de quimioterapia de 21/21 dias 
com fins paliativos. A paciente evoluiu sem melhorar significativas, progredindo para 
óbito dias depois do início do tratamento. Com relação aos métodos diagnósticos, a 
mamografia é apontada como o principal método para diagnosticar o câncer de mama 
em estágio inicial, capaz de detectar alterações ainda não palpáveis, favorecendo, 
assim, o tratamento precoce, mais efetivo, menos agressivo, com melhores resultados 
estéticos e eventos adversos reduzidos. Quanto aos métodos de tratamento, de 
acordo com as bibliografias analisadas, a quimioterapia é o método de escolha para 
pacientes em estágio avançado, com melhora significativa na sobrevida.  
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O treinamento em altitude e principais complicações clínicas 
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RESUMO 

Uma revisão de literatura que visa compreender os métodos de realização de 
treinamento em altitude e suas principais complicações clínicas, com intuito de 
esclarecer aos praticantes de atividade física as mudanças fisiológicas que podem 
levar a uma possível melhoria da performance e qual o método mais eficiente de 
treinamento, além de alertar quais as possíveis morbidades que podem ocorrer 
durante a realização e seus respectivos tratamentos. Sendo que cada vez mais atletas 
profissionais e amadores buscam melhoria de performance estando sempre a procura 
de novos estudos para orientar seus treinamentos. O treinamento em altitudes vem 
sendo utilizado em larga escala, principalmente em véspera de campeonatos 
importantes, onde o resultado de excelência é obtido por um pequeno detalhe na 
performance final. Neste contexto, é importante destacar que este é um método 
permitido pela World Anti-Doping Agency (WADA). Apesar de ser um método 
vantajoso, se realizado de maneira equivocada ou sem orientação, os atletas podem 
desenvolver complicações como a cefaleia de alta altitude, doença aguda da 
montanha, edema cerebral e edema pulmonar. Essas doenças possuem caráter 
benigno quando tratadas de forma correta ou podem evoluir de forma grave ou fatal, 
quando não tratadas.  
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RESUMO 

Os Staphylococcus aureus são encontrados como parte da microbiota natural, 
principalmente da pele e cavidade nasal da população, podendo tornar-se patogênico, 
sendo comuns na gênese de infecções hospitalares e comunitárias elevando os 
índices de morbidade e mortalidade. São responsáveis por contaminar alimentos com 
suas enterotoxina A, levando a intoxicação alimentar causando: náuseas, vômito, 
cefaleia, cólicas abdominais, diarreia, sudorese e prostração. De acordo com a 
Resolução RDC Nº 12, de 2 de janeiro de 2001, da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), o limite máximo para S. aureus em queijos tipo minas frescal é 
de 5,0 x 10² UFC/g. Assim, demonstra-se a grande importância da detecção e 
quantificação deste microrganismo nesse tipo de queijo, para se evitar intoxicações 
alimentares. Esse projeto tem como objetivo avaliar a qualidade microbiológica de 
queijos minas frescal pretendendo: avaliar a presença de S. aureus nos queijos; 
pesquisar nas cepas de S. aureus encontradas genes para as enterotoxina A; e 
elaborar cartilha informativa para as boas práticas de higiene para a produção e 
manejo de queijos minas frescal. As amostras de queijo serão coletadas do mercado 
municipal de Volta Redonda, no período de agosto de 2017. As amostras serão 
manipuladas para seleção e identificações das colônias (com coloração de Gram, 
catalase, oxidase e teste de fermentação de açucares do KIT API STAPH), usando 
como referência as cepas S. aureus ATCC 13556. Em seguida, o DNA será extraído 
por meio do KIT QUIAGEM, e realizado a reação em cadeia de polimerase junto com 
os primes fem-A1 e fem-A2 para identificação da enteroxina A. 
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RESUMO 

A prática regular de exercícios físicos e um estilo de vida mais ativo tem impacto não 
só na redução da morbidade e mortalidade cardiovascular como por outras causas, 
porem, a morte súbita cardíaca ocorrida em atletas jovens durante atividade física em 
diversos países gerou uma necessidade de um posicionamento assistencial e 
científico bem definido do médico e de todos os profissionais da área da saúde que 
trabalham com a atividade física. Tanto a American Heart Association quanto as 
sociedades brasileira e europeia são concordantes em recomendar uma avaliação 
prévia e periódica para todos os atletas profissionais. O objetivo deste trabalho é expor 
a necessidade de um exame cardiológico de qualidade para as crianças e 
adolescentes antes do início da atividade física e analisar estatisticamente a 
população nesta faixa etária da escola de futebol da Universidade Federal de Juiz de 
Fora. Foram avaliadas 48 crianças e adolescentes, devidamente acompanhados de 
seus pais que estavam se matriculando na escola de futebol. Através de anamnese, 
exame físico e eletrocardiograma liberamos as crianças que se encontravam sem 
alterações e complementamos a avaliação com ecocardiograma e teste ergométrico 
nas crianças que apresentavam queixas cardiológicas ou história de morte súbita na 
família. Os dados foram tabulados no programa SPSS e através deste programa 
foram gerados dados estatísticos  avaliados prlo T de Students. As idades variaram 
entre 11 e 15 anos e 81,63% das crianças referiram pelo menos um dos sintomas 
questionados. Não foi observado sobrepeso e obesidade, mas em contrapartida 
crianças mais novas estavam abaixo do peso ideal. Não foram encontrados nos 
eletrocardiogramas alterações malignas apesar de mais da metade apresentar 
alguma alteração neste exame. Com base nos dados, concluímos que apesar de ser 
uma população jovem a estudada a atividade física competitiva exige um alto 
rendimento pondo em risco a vida de crianças que muitas vezes nem sabem que tem 
alguma doença sendo de grande importância esta avaliação prévia para que sejam 
afastadas aquelas com problemas cardíacos graves e manter a segurança da prática 
esportiva nas demais. 
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RESUMO 

O curso de graduação em medicina é um dos mais visados atualmente, e, o que 
possui a maior carga horaria mínima segundo o Ministério da Educação (MEC). Esta 
elevada carga horaria muitas vezes é associada à privação da prática de atividades 
físicas e de lazer, e assim, pode acabar por interferir no tempo de sono dos alunos. 
Para contornar os efeitos resultantes da diminuição das horas dormidas, uma prática 
comum é o uso de drogas estimulantes, porém com seus efeitos no sistema nervoso 
central pouco conhecidas pelos usuários. Desta forma, o objetivo deste trabalho é 
discutir sobre os mecanismos de ação e efeitos de drogas estimulantes no Sistema 
Nervoso Central e seu uso por estudantes de medicina na UniFOA. As drogas 
estudadas são: cafeína, cloridrato de metilfenidato (Ritalina®), drogas do tipo 
anfetaminas, e cocaína. Justifica-se pela importância do conhecimento sobre os 
efeitos fisiológicos causados por essas drogas, e, posteriormente, os malefícios caso 
usadas em excesso. O presente trabalho será composto por uma pesquisa de campo, 
para o levantamento entre estudantes matriculados no primeiro, segundo, terceiro e 
quarto períodos do curso de medicina da UniFOA sobre a utilização de tais drogas. 
Será realizado através de um questionário no qual será avaliado o uso, a frequência 
de uso e os sintomas após a utilização das drogas estudadas neste trabalho. Trata-
se de pesquisa em andamento sem dados conclusivos no momento. 
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RESUMO 

Introdução. Acompanhando os noticiários vemos cada vez mais o crescimento das 
implicações do erro médico, por isso, esse assunto tem sido de grande importância 
nas faculdades de medicina pelo país.  Este estudo avaliou a percepção dos 
graduandos em Medicina de sobre o Código de Ética Médica Brasileiro e seus 
aspectos legais, de modo a estimar o nível de interesse e de informação sobre o 
assunto. Métodos. Trata-se de estudo analítico, observacional, de corte transversal, 
com enfoque qualitativo e quantitativo, realizado por meio de questionários, com 181 
alunos matriculados entre o 1º e 9º períodos em 2013. Os alunos foram organizados 
em dois grupos, sendo um do 1° ao 6° e outro do 7° ao 9° períodos. Os dados obtidos 
foram inseridos em software de análise STATA 9.2 para avaliação estatística. 
Resultados e Conclusão. Acadêmicos em fase mais avançada da graduação 
apresentaram maior índice de acertos no questionário aplicado. Isso provavelmente 
se deve ao fato desses alunos já terem cursado disciplinas como Bioética, Medicina 
Legal e Deontologia. Outro aspecto evidenciado é a importância da abordagem do 
Código de Ética Médica e do Erro Médico mais precocemente durante a graduação. 
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RESUMO 

Cardiopatia isquêmica é um distúrbio no qual existe um suprimento inadequado de 
sangue que acarreta um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio para o 
miocárdio.  As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no planeta, 
responsáveis por 17.3 milhões de mortes por ano, número que se espera que cresça 
para 23.6 milhões em 2030. Estudos recentes sobre qualidade de vida têm sido 
realizados em pacientes portadores de várias condições mórbidas objetivando aferir 
as diferentes medidas terapêuticas destinadas a melhorar as condições clínicas e a 
qualidade de vida desses pacientes. Nesse contexto, compreender a percepção do 
paciente sobre sua doença e o impacto desta no cotidiano, bem como as suas 
crenças, é fundamental para o médico intervir respeitando modo do paciente lidar com 
o adoecer e com o tratamento proposto, pressupondo que o impacto da doença é 
resultado da ponderação entre essa percepção do sujeito sobre as consequências da 
doença nas diferentes dimensões de sua vida. Essa avaliação é importante 
especialmente para as especialidades médicas que atuam com doenças crônicas ou 
recorrentes, as quais têm procurado outras perspectivas de avaliação dos resultados 
que não focalizem ao a dimensão médica de redução da morbimortalidade. Esta 
pesquisa tem como objetivo avaliar e comparar a qualidade de vida em pacientes 
portadores de Miocardiopatia Isquêmica atendidos pelo Sistema Único de Saúde e 
pelo sistema privado, justificando-se pela necessidade de avaliar a efetividade das 
diferentes formas de intervenção e de tratamentos médicos. Uma vez que a qualidade 
de vida é um fator importante no cuidado de pacientes com doenças crônicas, essa 
avaliação permite que novos meios sejam buscados para aliviar os sintomas e 
aumentar as capacidades nas atividades diárias e que tratamentos de alto custo 
desnecessários sejam evitados. Trata-se de um estudo transversal, observacional, 
analítico, que será realizado no Hospital VITA Volta Redonda, localizado no bairro Vila 
Santa Cecília, em Volta Redonda, no interior do estado do Rio de Janeiro, por meio 
da aplicação da versão brasileira do Questionário de Qualidade de Vida SF-36, 
validado internacionalmente, a um grupo de 50 pacientes, sendo 25 da rede pública e 
25 da rede privada. A pesquisa, até o momento, não dispõe de dados conclusivos.  
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Abordagem diagnóstica da Doença Celíaca na infância. 
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RESUMO 

Objetivo: através de um relato de caso clínico realizar uma revisão da literatura 
visando a abordagem diagnóstica da Doença Celíaca. A doença celíaca (DC) é uma 
enteropatia crônica imunomediada, caracterizada por uma intolerância permanente ao 
glúten, que se manifesta por atrofia total ou subtotal da mucosa do intestino delgado 
proximal, hiperplasia das criptas e infiltrado linfocítico intraepitelial, com consequente 
má absorção dos nutrientes da dieta em indivíduos geneticamente suscetíveis. 
Descrição do caso: pré-escolar do sexo feminino, com 2 anos e 5 meses, 
apresentando história de inapetência. Devido à associação com déficit pondero-
estatural e anemia carencial foi realizada investigação laboratorial, que resultou 
positiva para o anticorpos antitransglutaminase IgA, Antigliadina IgA e IgG. O 
diagnóstico de DC foi confirmado por biópsia de intestino delgado que revelou 
achatamento e hipotrofia das vilosidades e infiltrado inflamatório. Foi iniciado 
seguimento com gastroenterologia pediátrica. A DC pode se apresentar nas formas 
clássica, assintomática e atípica, em que manifestações isoladas como inapetência 
podem retardar o diagnóstico. Na evidência de sintomas ou sinais das formas clássica 
e atípica da DC e para indivíduos que fazem parte de grupos de risco, deve-se solicitar 
a dosagem do anticorpo antitransglutaminase IgA (TTG) e da imunoglobulina A. Se a 
dosagem do TTG for anormal, segue-se a investigação com realização de biópsia de 
intestino delgado que sendo positiva confirma o diagnóstico. No caso descrito a 
paciente apresentava quadro de inapetência, além de valores de percentil baixos. A 
prevalência de inapetência é bastante elevada na população pediátrica e, em sua 
maioria, a queixa é decorrente de um transtorno funcional. Entretanto, quando ela se 
manifesta acompanhada de outros sinais de alarme, como, algum grau de agravo 
nutricional, este evento deve servir de indicador para que se aprofunde a investigação 
diagnóstica. Durante o seguimento ambulatorial a falta de apetite persistiu associada 
a um agravo nutricional e, por essa razão, decidiu-se avaliar a função digestiva-
absortiva, que apontou a presença de doença celíaca. O diagnóstico se torna mais 
evidente quando a apresentação da doença é típica, porém, na ausência de 
manifestações clássicas e na presença de fatores de risco também deve-se atentar 
para essa patologia. Isso possibilita o reconhecimento da doença em seu estágio 
inicial e o encaminhamento ágil e adequado para o atendimento especializado. Sendo 
assim, a Atenção Básica tem um caráter essencial para um melhor resultado 
terapêutico e prognóstico dos casos. 
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RESUMO 

A microcitose é definida como um volume corpuscular médio (VCM) abaixo de 80fL e 
pode estar ou não associada à anemia. Segundo Rebordão e Silva (2016), essa 
condição atinge grande parte da população mundial e tem diversas causas, por isso 
sua diferenciação é de grande importância. As mais frequentes são as talassemias, a 
deficiência de ferro e algumas doenças crônicas. Conhecer a causa de microcitose e 
detectar precocemente portadores de talassemias, por exemplo, é de grande 
importância, principalmente, em uma população jovem adulta em idade reprodutiva, 
pois pode conduzir à aplicação de medidas preventivas e promotoras de saúde, assim 
como orientação genética. A diferenciação inclui exames como hemograma, avaliação 
do metabolismo do ferro, dosagem de HbA2 e eletroforese de hemoglobina. Em uma 
população jovem adulta aparentemente saudável, essa condição é normalmente um 
achado laboratorial de um hemograma realizado. Este trabalho objetiva analisar, 
investigar a causa da microcitose, identificar a microcitose secundária e realizar 
aconselhamento genético para os casos pertinentes. Justifica-se pelo fato de a 
microcitose poder evoluir para uma anemia microcítica, o que aponta para a 
necessidade de identificação e investigação da causa, uma vez que pode afetar a 
capacidade laborativa e a qualidade de vida de muitas pessoas. Trata-se de um 
estudo transversal, observacional de abordagem quantitativa, em que os hemogramas 
realizados no último ano dos estudantes de medicina do UniFOA serão analisados 
quanto aos índices hematimétricos. Os alunos com microcitose serão encaminhados 
ao ambulatório de hematologia para solicitação de eletroforese de hemoglobina, que 
será realizada no laboratório do SUS ou laboratórios conveniados, para 
aconselhamento genético. Serão incluídos, na pesquisa, alunos de medicina do 
UniFOA, maiores de 18 anos, que concordarem e assinarem o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para análises estatísticas e construção de 
tabelas e gráficos dos dados, será utilizado o software excel 2016. Trata-se de uma 
pesquisa em andamento, portanto ainda não há dados conclusivos. 
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RESUMO 

Introdução. O trauma abdominal tem alta prevalência na população com um aumento 
devido a acidentes automobilísticos e violência interpessoal. O tipo de ferimento pode 
ser aberto, quando há comunicação da cavidade peritoneal com o meio exterior ou 
fechado quando não existe esta comunicação. O tratamento varia de acordo com o 
mecanismo de trauma e a intensidade da agressão. Esta prevalência na cidade de 
Volta Redonda não foi divulgada em meios científicos. Material e Métodos. Vamos 
revisar os prontuários dos pacientes internados na unidade hospitalar nos dois últimos 
anos no Hospital São João Batista de Volta Redonda, dos pacientes submetidos à 
laparotomia por trauma, verificando o tipo de lesão, a abordagem cirúrgica, o 
tratamento realizado e a evolução pós-operatória, através de um protocolo de 
pesquisa. Resultados Esperados. Pretende-se encontrar um quadro de situações 
cirúrgicas decorrente do trauma semelhante ao exposto na literatura mundial e pode 
ajudar nas políticas de prevenção seja em nível pré-hospitalar e hospitalar onde o 
preparo da equipe e da estrutura é fundamental. 
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RESUMO 

Com o advento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), a Liga 
Acadêmica de Cirurgia Plástica do UniFOA (LACIP), juntamente com a equipe da do 
Projeto Interdiciplinar TICs Medicina do UniFOA (Centro Universitário de Volta 
Redonda) criaram vídeos com o objetivo de complementar e aprimorar o 
conhecimento adquirido durante o Curso de Suturas realizado no início de maio. De 
acordo com Rived em 2003, um objeto de aprendizagem é qualquer recurso que possa 
ser reutilizado para dar suporte ao aprendizado. A ideia principal foi fracionar o 
conteúdo educacional em pequenos trechos para poderem ser reutilizados em vários 
ambientes de ensino, como por exemplo, a aula teórica, as aulas práticas e o conteúdo 
disponibilizados em vídeo. Primeiramente foram criados roteiros, e as gravações e 
edições foram realizadas pelos alunos dos cursos de Jornalismo e Publicidade e 
Propaganda do UniFOA, como apoio da TV UniFOA. A execução dos pontos 
cirúrgicos realizados em pele artificial foi desenvolvida pelos diretores da LACIP. Ao 
todo gravaram-se nove vídeos em que se visualizava a execução das suturas que 
foram reproduzidos durante a aula teórica e prática. Além disso, também foi 
disponibilizado todo o conteúdo da apostila em formato digital. Durante a aula prática 
os vídeos foram exibidos para auxiliar na execução dos pontos e isso demonstrou um 
resultado positivo pois além da explicação do professor, do auxílio dos monitores, os 
alunos ainda contavam com a técnica em vídeo, para sanar quaisquer dúvidas que 
surgissem. A utilização do recurso visual simultaneamente à execução das suturas 
pelos participantes do curso visou uma forma mais prática de entendimento da técnica 
por meio das TICs. Com isso, pode-se concluir que a utilização de qualquer material 
audiovisual que possui informações para a construção de conhecimento pode ser 
considerada um objeto facilitador da aprendizagem, seja essa informação na forma 
de imagem, vídeos ou página em HTML (HyperText Markup Language), em outro 
aspecto, a proposta interdisciplinar possibilitou aos acadêmicos do curso de medicina 
uma aproximação com as TICs e com relação aos acadêmicos dos cursos de 
jornalismo e publicidade e propaganda, a proposta viabilizou a prática do atendimento 
e desenvolvimento de um produto real.  
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RESUMO 

O Aedes aegypti está presente na maioria das cidades brasileiras e transmite três 
doenças: Dengue, chikungunya e zika. Um importante grupo de risco para essas são 
as gestantes, cujos efeitos da contaminação podem gerar sequelas ao feto de grande 
relevância. Este trabalho tem como objetivo propor um evento por meio do uso das 
tecnologias e por consequência orientar as gestantes em acompanhamento na 
Unidade de Saúde da Família e Centro de Especialidades Dr. Ronaldo Moreira de 
Castro localizada em Arrozal, sobre a importância da prevenção destas doenças. 
Dado o aumento da incidência de recém nascidos afetados por tais doenças que 
geram sequelas neurológicas, cardíacas e cutâneas, é justificada a necessidade de 
intervenção dentro do ambiente que reúne todas as gestantes da comunidade. Será 
realizada a “Semana Aedes em Foco: Sua Gravidez em Risco!” nos dias 2 a 5 de maio 
na Unidade de Saúde da Família e Centro de Especialidades Dr. Ronaldo Moreira de 
Castro localizada em Arrozal. O evento contará com a apresentação de banners, peça 
de teatro com foco em educação em saúde, grupos de apoio, palestras e sorteio de 
brindes com distribuição de repelentes. Será feita, também, a avaliação por 
questionário a fim de analisar a eficácia do evento. A organização e realização do 
evento envolve a participação de alunos do modulo VII do curso de Medicina do 
UniFOA, junto a equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros e 
assistente social. É fundamental que os processos de trabalho sejam organizados 
com vistas ao enfrentamento dos principais problemas de saúde-doença das 
comunidades e com ações de promoção e vigilância em saúde. Transmitir 
informações não é suficiente para promover a educação em saúde, fazendo se 
necessário também a conscientização da população a respeito dos agravos, 
considerando-se o processo dialógico a orientar as práticas educativas que envolvem 
os sujeitos nas ações e na construção/reconstrução. Desta maneira o planejamento 
de ações torna se de grande importância para o sucesso da ação. A promoção da 
saúde atrelada a realização de eventos e uso de tecnologias, deve incorporar os 
fatores que colocam a saúde da população em risco. Dessa maneira, a “Semana 
Aedes em Foco: Sua Gravidez em Risco!” foi pensada para que fosse atingido o 
objetivo de informar e conscientizar as gestantes de sua parte no processo de saúde-
doença, como forma de prevenção das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes 
aegypti.       

Palavras-chave: dengue; zika; chikungunya; aedes aegypti; gravidez; prevenção. 

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

www.unifoa.edu.br/editorafoa  104 ISBN: 978-85-5964-076-2 
 

Amiloidose sistêmica primária: Relato de caso. 

AIOLFI, M. A.1; NASCIMENTO, M.A.1; MONTE, J. R. S.¹ ; DAMASCENO, J. A.¹; 
PORTO, V. P. S¹; GUEDES, M. S.¹; LIMA, M.G.¹; ROCHA, P. B.¹; SILVA, B. M.¹; 

CURY, S. E. V.¹. 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda,RJ. 
marianaiolfi@hotmail.com 

RESUMO 

Introdução: Amiloidose constitui um grupo de doença nas quais certas proteínas 
normalmente solúveis, se depositam extracelularmente nos tecidos na forma de 
fibrilas insolúveis. Os agravos amiloides são definidos segundo a natureza bioquímica 
da proteína que se deposita e são classificados de acordo com a deposição sistêmica 
ou localizada, adquirida ou herdada, e por seus padrões clínicos. Relato de caso: 
Paciente do sexo feminino, 49 anos, hipertensa, procurou assistência médica devido 
a dores e parestesias em punhos. Foi submetida a tratamento cirúrgico para síndrome 
do túnel do carpo, que não resultou em melhora. A partir disso foi encaminhada para 
biopsia de pele devido ao aparecimento de nódulos subcutâneos. O estudo 
histopatológico demostrou a presença de “derme superior com precipitados nodulares 
de material hialino que se cora positivamente pelo ‘vermelho congo’”, compatível com 
o diagnóstico de Amiloidose sistêmica primária. Após o diagnóstico, foi encaminhada 
para o ambulatório de hematologia, dando início ao tratamento com Alkeran e 
prednisona. A doença se encontra estabilizada, com regressão parcial dos sintomas. 
Se faz importante o relato de tal caso, tendo em vista a escassez de trabalhos acerca 
do tema, e a importância do diagnóstico de tal patologia, que é rapidamente 
progressiva e fatal quando não tratada. 
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RESUMO 

Depressão e ansiedade são sintomas frequentemente observados entre estudantes 
de Medicina. A presença desses sintomas junto com a tristeza, angústia, bem como a 
não identificação precoce dos mesmos, pode levar a um grande impacto no 
desenvolvimento da carreira médica, com queda de rendimento, aumento do risco de 
abandono/desistência do curso e aumento do risco de suicídio. A proposta deste 
estudo bibliográfico foi apresentar uma revisão sobre prevalência de distimia entre 
estudantes de Medicina, identificando os fatores demográficos e psicossociais 
associados, e determinar se o estresse da vida universitária é um fator desencadeante 
do transtorno entre os graduandos. Foi feito o estudo do levantamento do 
conhecimento, em que utilizamos as bases de dados LILACS e SciELO, sendo 
selecionados um total de 15 artigos, publicados no período entre 2004 e 2015. Os 
artigos encontrados referem-se ao conceito de distimia, entendido como uma forma 
crônica de depressão, porém menos grave do que a forma mais conhecida da doença 
e isso foi percebido, principalmente, entre os estudantes contexto este onde há 
cobrança contínua e excessiva por parte da universidade, família e do próprio aluno. 
Assim, constatamos que o acadêmico de Medicina está exposto a fatores que 
contribuem decisivamente com a deflagração do transtorno depressivo persistente, 
tendo como consequência, severos comprometimentos na qualidade de vida pessoal 
e profissional. Esse estudo revelou que estudantes do gênero feminino apresentam 
mais queixas de sofrimento mental e maiores dificuldades psicossociais que 
estudantes do gênero masculino. Os resultados das pesquisas ainda indicam que o 
índice de graduandos com depressão é alto sendo, portanto, necessária à existência 
de acompanhamento por meio de implantação de serviços especializados, os quais 
possam servir de recurso para o acadêmico de Medicina auxiliando-o a conviver/viver 
nesse novo mundo repleto de desafios.  
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RESUMO 

As síndromes isquêmicas agudas no território do sistema nervoso central (SNC) têm 
grande importância no âmbito clínico, devido a rápida progressão e agressividade nos 
sintomas. O principal representante dessas síndromes é o acidente vascular 
encefálico, justamente pela importante debilidade que acarreta. A oclusão arterial no 
SNC pode acometer qualquer área, gerando déficits, pegando desde o território 
cerebelar, córtex motor, lobo occipital, até outras regiões encefálicas. A importância 
clínica é notória, e isso justifica a necessidade de tratamento rápido e preciso. No 
entanto, apesar de ser o principal diagnóstico diferencial em quadros de déficits 
neurológicos focais, não é a única causa possível. A esclerose múltipla é uma doença 
capaz de simular síndromes vasculares no SNC, e vem apresentando uma 
prevalência cada vez maior. É uma doença desmielinizante, mediada 
imunologicamente, que se caracteriza pela destruição da mielina presente em 
neurônios do SNC, especialmente na substância branca, em surtos, causando gliose 
e perda neuronal. Acomete especialmente mulheres, em torno dos 20-40 anos, 
caucasianas, tendo em média 2,5 milhões de pessoas afetadas no mundo todo. Para 
ilustrar a importância do conhecimento da esclerose múltipla no atendimento 
hospitalar e ambulatorial, o presente trabalho relata o caso de uma paciente de 36 
anos, feminina, caucasiana, que deu entrada no Hospital São João Batista com um 
quadro de hemiparesia e parestesia esquerda, iniciadas há 3 horas do momento do 
atendimento de forma súbita, precedidas por uma cefaleia fugaz intensa, tipo “choque 
elétrico” em região periorbitária. Ao decorrer da anamnese, a paciente relatou que 
havia tido episódios parecidos anteriormente, mas que se resolveram de forma 
espontânea. Com a realização de exames complementares e de uma investigação 
clínica mais aprofundada, foi possível diagnosticar o quadro de esclerose múltipla. 
Sendo assim, conclui-se que apesar de não se caracterizar por uma urgência médica, 
a esclerose é fundamental no diagnóstico diferencial das síndromes isquêmicas do 
SNC, pois os sintomas são muito semelhantes em vários momentos. No entanto, após 
descartar acidentes vasculares encefálicos, por exemplo, esse doente é mandado 
para casa e fica sem investigação. Devido a um tratamento muitas vezes 
negligenciado, a doença progride sem restrições e causa déficits neurológicos graves 
de forma mais precoce. 
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RESUMO 

Dislipidemia, também chamada de hiperlipidemia, refere-se ao distúrbio que altera os 
níveis séricos dos lipídeos. Os marcadores de maior importância para mensuração de 
riscos cardiovasculares são: Colesterol Total (CT), LDL Colesterol (LDL-C), HDL 
Colesterol (HDL-C) e Triglicerídeos (TG). (BRASIL, 2013). Devido aos novos hábitos 
de vida da população, o número de portadores de dislipidemia está em franco 
crescimento. Isso decorre basicamente dos novos costumes alimentares com alta 
ingestão de gorduras, aumento do sedentarismo e prática do tabagismo. Como 
decorrência da dislipidemia, outras comorbidades estão se agravando. A principal 
delas é o risco de doenças cardiovasculares, sobretudo as relacionadas a 
aterosclerose. O risco de DAC aumenta significativa e progressivamente acima dos 
valores desejáveis de CT e LDL-C. Para o HDL-C, a relação de risco é inversa: quanto 
mais elevado seu valor, menor o risco de DAC. HDL-C >60mg/dL seria um "fator 
protetor" de DAC. Logo, a avaliação epidemiológica do perfil lipídico é uma ferramenta 
importante para a promoção de políticas de saúde que visam prevenir e reduzir fatores 
de risco cardiovascular da população (GARCEZ, M. R. et al., 2014). Após a coleta e 
interpretação dos dados, fazendo comparativo com o âmbito nacional, a micro área 
analisada demonstrou uma semelhança em todos os aspectos no padrão de 
acometimento da dislipidemia com o Brasil. A prevalência da dislipidemia na micro 
área analisada foi de 15%, constatando que os pacientes analisados refletem a 
estatística obtida no banco de análise do país, não apenas na prevalência, mas 
também em relação ao sexo acometido e o tratamento instituído.  
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RESUMO 

A depressão é uma doença complexa e comum, que afeta negativamente como o 
paciente se sente, pensa e age, e atualmente já afeta mais de 350 milhões de 
pessoas, e estima se que em de 15 anos será a doença mais prevalente, segundo a 
OMS. Atualmente o Brasil é o país desenvolvido com maior número de casos de 
depressão e, apesar disso, ainda não se encontra informação suficiente distribuída 
sobre a doença no país, como mostra uma pesquisa de Érica e Sérgio (PELUSO e 
BLAY, 2008). Infelizmente, nem todas as pessoas afetadas por essa doença recebem 
tratamento, e isso se deve a falta de informação do assunto e também a crenças e 
culturas que desacreditam em doenças mentais. Tendo isso em vista, esse estudo 
visa observar como os alunos do curso de medicina de Volta Redonda enxergam a 
depressão e sua evolução ao decorrer do curso. Justifica se pela relevância em avaliar 
se existem falhas no aprendizado sobre essa doença ao decorrer do curso. Trata se 
de uma pesquisa qualitativa, com a aplicação de um questionário nas turmas do 
primeiro e oitavo módulo. A presente pesquisa encontra se em andamento, sem dados 
conclusivos até o presente momento. 
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Estudo epidemiológico transversal da hipertensão arterial sistêmica em 
população cadastrada de UBSF Roma I 
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RESUMO 

O estudo tem com interesse identificar entre a população atendida pela Unidade 
Básica de Saúde da Família (UBSF) do Roma I, a prevalência de pacientes com 
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), de modo a correlacionar com a idade, o sexo, 
as comorbidades associadas e ao tratamento medicamentoso a fim de comparar com 
dados nacionais, de modo que políticas públicas de saúde coletiva possam ser ainda 
mais efetivas no controle da HAS nessa comunidade. Além disso, catalogou-se 
virtualmente todos os pacientes da UBSF Roma I, por meio de banco de dados 
eletrônico com intuito de agilizar a busca de prontuários na unidade. Trata-se de um 
estudo epidemiológico transversal, através da análise de prontuários da população 
das microáreas I, II, III, e IV, da UBSF Roma I, amostra composta de 1925 pacientes. 
Observou-se que a prevalência da hipertensão na UBSF Roma I não é tão elevada 
quanto ao perfil estatístico nacional. Isso se deve a média da idade populacional do 
bairro ser de 33 anos), o que dificulta o aparecimento de doenças crônico 
degenerativas. Além disso, o predomínio do sexo feminino revelou-se como sinal de 
alerta para acompanhamento dos pacientes e estratégias de promoção em saúde no 
bairro. Sendo assim, o combate aos principais fatores de risco que favorecem ao 
aparecimento da hipertensão como hábitos alimentares incorretos e sedentarismo 
pode ser realizado a partir de estratégias em Saúde da Família dentro da Atenção 
Básica do Sistema Único de Saúde (SUS) como aplicado na UBSF Roma I, Nesse 
sentido, o tratamento correto da HAS iniciado precocemente reduz a prevalência de 
doenças cardíacas e coronarianas futuras, diminuindo o gasto público com 
internações e procedimentos médicos desnecessários, possibilitando assim melhor 
qualidade de vida aos pacientes a longo prazo. 
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Pancitopenia: um caso clínico a investigar 

OLIVEIRA, M. T. N.¹ ; COSTA, I. V.¹ ; LINARES, R. L.¹ 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda,RJ. 
mariateresanunzio@gmail.com 

RESUMO 

O objetivo desse estudo é relatar e discutir um caso clínico de pancitopenia em 
acompanhamento no HMMR. É de grande importância estudá-la já que constitui uma 
entidade clínico-hematológica com recorrência na prática clínica. A pancitopenia se 
configura como a deficiência das três linhagens hematológicas cursando com anemia, 
leucopenia e plaquetopenia. Essa tríade de achados laboratoriais pode decorrer de 
uma série de doenças que envolvem a medula óssea. Apresenta clínica variável. A 
severidade da pancitopenia e a patologia de base são determinantes na conduta e 
prognóstico dos pacientes. Deve incluir uma anamnese detalhada, história 
medicamentosa completa e exposição ambiental, além de exames laboratoriais 
específicos. O caso é de uma mulher de 60 anos que chegou ao Pronto Atendimento 
queixando-se de “dor nas pernas”. Relatou associação à febre, sudorese noturna e 
perda ponderal não aferida. Foi internada no Hospital São João Batista onde foi 
verificado plaquetopenia severa dias antes. Relatou quadros febris com plaquetopenia 
que foram conduzidos como dengue alguns meses antes. No momento da admissão, 
apresentava-se hipocorada e presença de hepatomegalia. Exames laboratoriais com 
pancitopenia sempre crescentes e enzimas hepáticas elevadas. Aos exames 
complementares, somente hepatomegalia em tomografia computadorizada. Recebeu 
analgesia e antibioticoterapia na internação. Descartadas outras hipóteses, aguarda 
laudo da imunofenotipagem e biópsia de medula óssea. A biópsia demonstrou um 
fragmento pálido, o que levou a Hematologista a considerar fortemente a hipótese 
diagnóstica de anemia aplásica. A anemia aplásica é uma doença rara, caracterizada 
por pancitopenia moderada a grave no sangue periférico e hipocelularidade acentuada 
na medula óssea. Seu diagnóstico é difícil e de exclusão. Postula-se que a anemia 
aplásica ocorra devido a uma agressão à célula-tronco hematopoiética pluripotente, 
acarretando sua diminuição em número ou até sua ausência na medula óssea. A 
causa idiopática é responsável por 70% a 80% dos casos. O tratamento varia de 
acordo com a gravidade da doença e com a idade do paciente. Fazer um tratamento 
de suporte, com transfusões de concentrado de hemácias e plaquetas conforme 
indicações clínicas, tratamento com antibióticos em casos de infecção, transplante de 
células-tronco hematopoiéticas quando indicado ou terapia imunossupressora. 
Concluindo, a investigação consiste na busca das possíveis causas bases, fazendo 
uma busca por doenças hematológicas, inflamatórias, neoplásicas, infecciosas e 
hepáticas. Pacientes cursando com pancitopenia devem receber um tratamento 
específico para a causa base tão logo realizado o diagnóstico. 

Palavras-chave: Anemia; Pancitopenia; Plaquetopenia. 

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa
mailto:mariateresanunzio@gmail.com


 

www.unifoa.edu.br/editorafoa  111 ISBN: 978-85-5964-076-2 
 

Flipped Classroom: uma nova abordagem no processo ensino-aprendizagem 

FERNANDES, M. O.¹; SILVA, M. C. P.¹; SALLES, L. T.¹; HUGUENIN, T. F.¹; REIS, 
L. C.¹; GUEDES, T. R.¹; SANTOS. G. H. P.¹; REIS, G. A. L². 

1 – Acadêmico de medicina do UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda – RJ. 
2 – Mestre em endocrinologia pediátrica pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São 

Paulo, SP.  
marioliveirafernandes@hotmail.com 

RESUMO 

Historicamente, a formação dos profissionais de saúde tem sido guiada pelo uso de 
metodologias tradicionais, sob grande influência do mecanismo de fragmentação do 
conhecimento. Desse modo, o processo de ensino-aprendizagem acaba restringindo-
se apenas a reprodução do conteúdo, no qual o docente assume um papel de mero 
transmissor de ideias, sem a necessária crítica e reflexão das mesmas por parte dos 
alunos. Com vistas à construção de um perfil acadêmico mais adequado para atuar 
no Sistema Único de Saúde (SUS), as metodologias ativas (MA), que são ferramentas 
que visam conceber aprendizado de maneira autônoma e integrada para o aluno 
passaram a ser empregadas, de modo que o docente assume não apenas um papel 
de transmissor de informações, mas sim, de mediador de discussões. Assim, de modo 
a integralizar os alunos do módulo 01 ao currículo modular e, posteriormente, ao 
sistema público de saúde, o TAPA (trabalho de acadêmico para acadêmico) empregou 
com os discentes, o Flipped Classroom, que é uma modalidade de MA, que visa 
inverter a lógica de organização de uma sala de aula tradicional. Nessa ferramenta, 
tira-se o foco da transferência unidirecional do conhecimento, na qual o aluno é 
orientado a estudar o tema da aula previamente em casa, por meio de jogos 
interativos, artigos científicos ou, até mesmo, por um material disponibilizado pelo 
próprio professor/orientador de forma prévia. Desse modo, os alunos do projeto TAPA, 
elaboraram uma atividade com o tema “Sinapses”. A atividade tem início com a 
disponibilização prévia de materiais didáticos como: curtas gravações de áudios e 
imagem explicativos; e questões pertinentes ao tema para serem solucionados pelos 
alunos. Após o estudo desse material, uma aula foi marcada, e esses conceitos já 
desenvolvidos, conjunto ao direcionamento do TAPA, levou os alunos a solucionar, 
de forma eficiente, todas as questões propostas. Assim, o que seria, tradicionalmente, 
uma aula expositiva sobre o tema, torna-se uma discussão conjunta e reflexiva por 
parte dos alunos. Essa atividade teve como objetivo auxiliar no início da formação 
acadêmica dos alunos do módulo 01, instigando-os a terem uma postura mais 
independente, em relação ao conteúdo programático; e interativa com o professor e 
alunos, favorecendo a compreensão do conteúdo e engajamento no processo de 
aprendizagem. 
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RESUMO 

A Hipertensão Arterial Sistêmica está presente no cotidiano da grande maioria dos 
médicos. A causa cardiovascular é a maior causa de mortalidade no mundo e a 
hipertensão arterial explica 40% das mortes por acidente vascular cerebral e 25% 
daquelas por doença coronariana. É evidente a importância de compreendermos essa 
doença e, principalmente, saber como evita-la e trata-la. Sendo assim, este estudo 
teve como objetivo colher dados sobre os fatores de risco dessa doença presentes 
em pacientes diagnosticados com hipertensão arterial, mas com a doença sob 
controle, por meio de questionários aplicados na Policlínica da UniFOA e, assim, 
poder avaliar qual é o caminho mais eficaz de controle da doença. Chegando à 
conclusão que o tratamento da hipertensão arterial deve ser uma associação da 
melhora nos hábitos de vida do paciente e tratamento medicamentoso, mas, o 
tratamento medicamentoso mostrou maior relevância, revelando maior eficácia e 
adesão a longo prazo. 
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RESUMO 

Dados do ministério da saúde apontam que doenças do aparelho cardiovascular 
correspondem a 30% das mortes no Brasil, sendo as doenças isquêmicas as mais 
representativas. Indivíduos que desenvolvem a doença arterial coronariana não 
raramente apresentam declínio na qualidade de vida, interferindo nas esferas física, 
mental e social de suas saúdes. A revascularização miocárdica se propõe a atenuar 
os sintomas relacionados à perda de função cardíaca. Esta pesquisa tem como 
objetivo analisar a qualidade de vida de pacientes portadores de cardiopatia isquêmica 
que realizaram revascularização miocárdica há quatro anos na cidade de Volta 
Redonda, RJ. Avaliar se houve melhoria na saúde dos pacientes que foram 
revascularizados possui relevância devido à sua prevalência assim como pelo alto 
gasto público no estado do Rio de Janeiro com essa cirurgia (OLIVEIRA, KLEIN 
&SILVA, 2011). Este artigo consiste em uma pesquisa de campo realizada com 
pacientes operados pelo hospital VITA no ano de 2013. Para tal realização, houve a 
aplicação de um questionário de nível internacional, validado e adaptado nos 
pacientes que realizaram a cirurgia de revascularização do miocárdico no ano de 
2013. Foi encontrado que grande parte dos pacientes ainda possui alguma limitação 
física, no entanto, consideram sua saúde melhor do que antes do procedimento. A 
reabilitação dos pacientes operados decorre da interação de múltiplos fatores e requer 
um acompanhamento continuado ao longo dos anos subsequentes à cirurgia, 
garantindo o prolongamento de seus efeitos benéficos.  

Palavras-chave: qualidade de vida; doença arterial coronariana; revascularização 
miocárdica. 

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa


 

www.unifoa.edu.br/editorafoa  114 ISBN: 978-85-5964-076-2 
 

Diagnóstico Microbiológico e Tratamento Empírico da Tuberculose no 
Município de Volta Redonda, Rio de Janeiro 

MENDONÇA, C. A.¹; RESENDE, L. F.¹; BONAZZIO, A. B.¹; COSTA, L. A. M.¹; 
DIAS, T. V. O.¹; HORTA, R. D.¹; OLIVEIRA, L. S.¹; ZONZIN, G. A.¹ 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda,RJ. 
caioalvesmendonca@gmail.com 

RESUMO 

Pesquisas epidemiológicas apontam que a tuberculose é uma doença extremamente 
comum e com uma alta taxa de mortalidade em adultos, que em teoria poderia ser 
reduzida se o diagnóstico fosse feito de forma mais precoce, eficaz e segura. Existem 
observações de que mesmo a tuberculose pulmonar, em vários pacientes, 
frequentemente se encontra resultados negativos para baciloscopia de escarro. 
Portanto, este trabalho está sendo desenvolvido para que possamos entender melhor 
as dificuldades ligadas ao diagnóstico da tuberculose em Volta Redonda, e encontrar 
os aspectos que se associam à doença e como o diagnóstico é confirmado. Trata-se 
de um trabalho cuja pesquisa será realizada junto à secretaria de saúde de Volta 
Redonda, Rio de Janeiro, no qual será feito um levantamento dos pacientes que foram 
tratados com tuberculostáticos, buscando identificar quantos casos foram tratados no 
município no ano de 2014 e como esse tratamento ocorreu. Observou-se que a 
tuberculose é um marcador social importante das precárias condições de 
sobrevivência, além de estar intimamente relacionada à pobreza, aos problemas 
sociais e ao acesso aos serviços de saúde. Inferiu-se também que um dos fatores 
fundamentais para o desfecho dos casos é a adesão ao tratamento. Logo, os 
resultados permitem concluir que é alta a incidência de abandono do tratamento à 
tuberculose em Volta Redonda, sendo considerados como preditores o tratamento 
não supervisionado e o sexo masculino. 
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RESUMO 

A hipertensão arterial sistêmica é uma doença crônica, não transmissível, de origem 
multifatorial, frequentemente assintomática, em que há comprometimento do 
equilíbrio entres os fatores vasodilatadores e vasoconstritores, com consequente 
elevação dos níveis da pressão sanguínea nas artérias, gerando alterações na 
perfusão tecidual de sangue e provocando danos aos órgãos por elas irrigados. 
Segundo Carvalho et al. (2013), a HAS influencia diretamente na qualidade de vida 
relacionada à saúde dos indivíduos hipertensos, podendo influenciar no âmbito 
pessoal, social e mental. Este artigo objetiva verificar a qualidade de vida dos 
pacientes da Unidade Básica de Saúde da Ponte Alta, em Volta Redonda, a partir da 
adesão de tratamentos tanto farmacológicos quanto não farmacológicos para a HAS, 
com o intuito de analisar as mudanças na qualidade de vida dos pacientes, após o 
início do tratamento. Justifica-se pelo fato de que essa análise possibilitaria a 
intervenção clínica para a melhora da qualidade de vida e a identificação das causas 
que fazem os pacientes abdicarem do tratamento. Atuando em função dessas causas, 
seja clinica ou socialmente, o controle seria evidentemente efetivado, uma vez que o 
tratamento de HAS é altamente eficaz, em contraponto com o baixo percentual de 
controle. Trata-se de uma pesquisa de campo, que será realizada na Unidade Básica 
de Saúde do bairro Ponte Alta, avaliada pela entrevista de 40 participantes, a partir do 
questionário semi-estruturado Martin-Bayarre-Grau (MBG), desenvolvido por Alfonso 
et al. (2008), que visa investigar a adesão ao tratamento de hipertensão. Foram feitas 
algumas alterações no questionário, a fim de se estabelecer uma relação com a 
qualidade de vida dos pacientes. Trata-se de uma pesquisa em andamento sem dados 
conclusivos até o presente momento. 
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RESUMO 

No Brasil, como em outros países do mundo, o perfil de morbimortalidade por câncer 
de próstata também tem se alterado nas últimas décadas. Segundo o Instituto 
Nacional do Câncer – INCA, o número de novos de câncer de próstata para o Brasil 
em 2016 foi estimado em 61.200 casos. Esses valores correspondem a um risco 
estimado de 61,82 casos novos a cada 100 mil homens. O câncer de próstata é o 
mais incidente entre os homens em todas as Regiões do país, com 95,63/100 mil na 
Sul, 67,59/100 mil na Centro-Oeste, 62,36/ 100 mil na Sudeste, 51,84/100 mil na 
Nordeste e 29,50/100 mil na Norte. Diversos fatores têm sido apontados como 
determinantes para o aumento das taxas de câncer de próstata, dentre eles, 
destacam-se: a maior expectativa de vida; e as constantes campanhas de 
identificação da doença, que passaram a revelar mais homens com a doença, além 
das influências ambientais e alimentares, tais como o alto consumo energético, 
ingestão de carne vermelha, gorduras e o leite Atualmente, a Organização Mundial da 
Saúde considera o câncer como um problema de saúde pública. A partir do 
DATASUS, foram levantados dados de internações no SUS por câncer de próstata no 
município de Volta Redonda-RJ no período de janeiro de 2010 até dezembro de 2016, 
em indivíduos do sexo masculino. Segundo o DATASUS, entre 2010 a 2016 houve 
836 internações por complicações relacionadas ao câncer de próstata nas unidades 
hospitalares públicas de Volta Redonda. O menor número de internações foi em 2010 
(43), seguido por crescimentos consecutivos nos anos posteriores, sendo o maior 
número de internações no ano de 2016 (176). Nesse período analisado a média anual 
de internação no município foi de 119 pacientes, com uma média de permanência de 
5,4 dias. Nesse período a quantidade de leitos disponíveis no SUS, segundo o CNES, 
variou de 123 em 2010 a 108 em 2016, sendo o ano de 2014 o período com mais 
leitos disponíveis (127 leitos). O número de óbitos variou de 13 no ano de maior 
quantidade (2016) e 1 em 2012, sendo proporcional ao número de internações pela 
patologia estudada, com uma média de 5 óbitos por ano. Observamos aumento 
crescente em internações por câncer de próstata no período de 6 anos no município 
de Volta Redonda, com maior número de óbitos no último ano. O aumento observado 
no número de internações pode ser parcialmente justificado por maiores taxas de 
incidência do câncer de próstata. O câncer de próstata apresenta bom prognóstico se 
diagnosticado e tratado oportunamente, portanto, ações de controle da doença devem 
focar na prevenção primária e no diagnóstico precoce para melhorar a sobrevida e as 
possibilidades de cura. 
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 Esquizofrenia: Os limites dos antipsicóticos e a introdução de tratamentos 
integrados 
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RESUMO 

A esquizofrenia é uma das doenças psiquiátricas mais estudadas da atualidade. É 
considerada uma patologia de origem multifatorial, na qual fatores genéticos e 
ambientais parecem estar associados a um aumento no risco de seu 
desenvolvimento. Os primeiros sinais e sintomas da doença aparecem mais 
comumente durante a adolescência ou início da idade adulta e seus aspectos mais 
característicos são alucinações e delírios, transtornos de pensamento e fala, 
perturbação das emoções e do afeto, déficits cognitivos e avolição. Atualmente, a 
origem específica mais aceita é a teoria neuroquímica da hiperfunção dopaminérgica. 
Sob esse aspecto, foram criados antipsicóticos para tratar essa enfermidade. Estes 
são os medicamentos mais indicados no tratamento da esquizofrenia e representam 
um grande avanço no tratamento da doença, com redução das internações 
psiquiátricas e melhor integração dos pacientes à sociedade. No entanto, as atuações 
da psicoterapia e as técnicas escolhidas para o tratamento podem otimizar 
efetivamente os resultados quanto à redução dos sintomas, atuando nas questões 
relacionadas diretamente ao convívio social da pessoa, como a reabilitação 
psicossocial e a psicoterapia. Este estudo tem como objetivo comparar os diferentes 
prognósticos entre pacientes que são tratados somente com antipsicóticos e pacientes 
que recebem os antipsicóticos somados a outros tipos de medicina complementar e 
integrativa. Justifica-se pela necessidade de um cuidado biopsicossocial do paciente 
esquizofrênico, buscando não apenas a amenização dos sintomas, mas também sua 
reinserção na sociedade. Trata-se de um estudo transversal observacional, realizado 
através de questionários respondidos por profissionais da saúde livre de ambiente 
particular, com o objetivo de obter dados sobre o número de esquizofrênicos que 
fazem tratamentos alternativos como suplemento ao tratamento farmacológico, para 
que se possa comparar as consequências do tratamento integrado e do tratamento 
com uso único de antipsicóticos, em relação à melhoria ou piora com base nas 
atividades sociais cotidianas. A presente pesquisa encontra-se em andamento, 
portanto, sem dados conclusivos até o momento. 

Palavras-chave: esquizofrenia; medicina complementar e integrativa; psicoterapia. 

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa
mailto:rodrigoccf@gmail.com


 

www.unifoa.edu.br/editorafoa  118 ISBN: 978-85-5964-076-2 
 

Efeito do uso de probióticos sobre os níveis de IL-10 em pacientes com 
doença renal crônica em hemodiálise 
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RESUMO 

Probióticos são microrganismos vivos, que quando ingeridos pelo ser humano em 
quantidades suficientes, podem conferir benefícios à saúde do hospedeiro. Bactérias 
benéficas parecem ser capazes de melhorar a função de barreira da mucosa 
intestinal, impedem a adesão de bactérias patogênicas, produzem compostos 
antimicrobianos e mantém um pH intestinal adequado, desfavorecendo o crescimento 
de microrganismos patogênicos e contribuindo com a homeostase intestinal. 
Recentemente, tem sido descrito seu efeito imunomodulador, porém pouco se sabe 
sobre o impacto da suplementação com probióticos em doentes crônicos, como nos 
portadores de doença renal crônica (DRC). Sendo assim, essa pesquisa objetiva 
avaliar o possível efeito imunomodulador que o uso de probióticos poderia causar em 
pacientes com doença renal crônica em diálise. Este é um estudo randomizado e 
controlado por placebo, no qual serão incluídos 12 pacientes com doença renal 
crônica, que fazem diálise há mais de 2 meses, escolhidos aleatoriamente em um 
hospital do município de Volta Redonda – RJ. Um grupo de 6 pessoas receberá 
diariamente, durante 3 meses, uma cápsula de probiótico, a qual contém as seguintes 
bactérias: Bifidobacterium catenulatum, Bifidobacterium longum, e  Lactobacillus 
plantarum. Outro grupo de 6 pessoas receberá uma cápsula contendo conteúdo 
inerte. Os 12 participantes não saberão se estão enquadrados no grupo que recebe 
probiótico ou placebo, para isso, todos os indivíduos serão admitidos no estudo após 
lerem e assinarem o termo de consentimento informado, aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Plataforma Brasil. Será coletada uma amostra de 10 mL de 
sangue periférico dos indivíduos, em tubo estéril, contendo 10 UI de heparina. Essa 
coleta acontecerá antes e depois de 3 meses de uso para uma posterior avaliação 
sorológica das citocinas IL-10  através do método ELISA, além da concentração 
citoplasmática de PCR (Proteína C Reativa).  
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RESUMO 

A doença coronariana é o resultado da formação de placas de aterosclerose, que são 
placas de tecido fibroso e colesterol, que crescem e acumulam-se na parede dos 
vasos a ponto de dificultar ou mesmo impedir a irrigação sanguínea ao músculo 
cardíaco. O diagnóstico pauta-se no quadro clinico do paciente e no auxílio de alguns 
exames como o eletrocardiograma, teste ergométrico, cintilografia de perfusão 
miocárdica (CPM) e cateterismo cardíaco. A avaliação cardiológica precoce é 
importante para pessoas com história familiar e que apresentam fatores de risco 
ambientais determinantes, porém a fidedignidade desses exames de rastreio de 
doenças cardiovasculares está sendo questionados com cada vez mais frequência. 
Paciente do sexo masculino, de 57 anos, atleta, sem comorbidades e com historia 
familiar de doença cardiovascular, sem histórico de dores anginosas, deu entrada ao 
pronto atendimento, com dor precordial em aperto (4+/4), de duração de 20 minutos, 
associado com ânsia e sudorese. Ao exame, foi detectado aumento de níveis séricos 
de troponina, com ausência de alteração no eletrocardiograma e ecocardiograma. O 
paciente foi encaminhado para a unidade coronariana onde foi submetido ao 
cateterismo, em que foi constatada doença ateroesclerótica multiarterial grave. O 
paciente referido fez exame de rastreio há 2 anos, que revelou alterações no teste de 
esforço, que não permitiriam afastar resposta isquêmica do miocárdio. Sendo indicado 
para uma melhor investigação, um ecocardiograma e CPM. No exame de 
Ecocardiograma, as câmaras cardíacas apresentaram dimensões normais, com 
função sistólica preservada e sem sinais de disfunção, com fração de ejeção de 77%. 
Na CPM, não demonstrou anormalidade. Pesquisas recentes avaliaram a acurácia do 
Teste de Esforço, e demonstraram uma sensibilidade média de 67% e especificidade 
71%.  Estudos comparativos entre os resultados da Angio TC com os da CPM em 
pacientes com DAC, concluíram que a presença de lesões obstrutivas (> 50%) tem 
baixo valor preditivo para identificação de isquemia miocárdica à CPM e apenas 
44,8% dos territórios com lesão moderada ou grave pela angio TC apresentaram CPM 
anormal, corroborando com a ineficiência do exame, em detectar estenose maior que 
70% nas coronárias, como no caso do paciente apresentado.  
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RESUMO 

O acolhimento é essencial para o processo de tratamento e cura nos pacientes da 
oncologia pediátrica. Durante o tratamento oncológico, a criança está inserida em um 
contexto de instabilidade, necessitando de atenção e estímulos especiais ao seu 
desenvolvimento. O acolhimento, que implica em uma relação mais cidadã e 
humanizada, é fundamental nesse âmbito, a fim de servir como dispositivo potente 
para promover um cuidado integral (DE SALES CLEMENTINO et al., 2015).  Para tal, 
o câncer deve ser abordado como uma doença multidimensional, portadora não 
somente de aspectos fisiológicos, como também sensoriais, psicológicos, sociais e 
existenciais. Desse modo, essa abordagem só alcança êxito total se estendida à 
tríplice: infância, família e profissionais de saúde em sua totalidade. Sendo assim, 
essa revisão pretende propor uma literatura acadêmica com uma visão 
multidimensional, através da construção de um conhecimento que possibilite a 
elaboração de estratégias em prol de um atendimento mais humanizado, a fim de 
amenizar os efeitos do tratamento do câncer infantil. Para isso, o estudo objetivou 
analisar, por meio de uma revisão bibliográfica, a abordagem do tema, abrangendo 
artigos sobre o assunto. Foi realizado um levantamento sistemático de referências 
publicadas no período de 2005 a 2016, obtendo-se como resultado um total de 27 
artigos que corresponderam aos quesitos, dos quais apenas 9 condiziam com os reais 
objetivos do trabalho. Além disso, uma nova pesquisa não sistemática complementou 
com 6 novas referências a busca inicial. Apesar de valorizarmos todas as literaturas 
estudadas, observa-se que a bibliografia envolvendo esse tema, por ser escassa, 
limita a abordagem. Ademais, nos artigos encontrados, observa-se um maior 
direcionamento do acolhimento na oncologia pediátrica aos profissionais da 
enfermagem e uma abordagem distanciada do médico quanto ao acolhimento. Assim, 
a ampliação da literatura, abordando o acolhimento do médico e dos demais 
profissionais da saúde é fundamental para a construção de redes sociais que integrem 
conhecimento e cuidado, redirecionando em âmbito global a conduta dos profissionais 
para uma esfera multidimensional.  
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RESUMO 

A lavagem das mãos é, sem dúvida, a rotina mais simples, mais eficaz, e de maior 
importância na prevenção e controle da disseminação de infecções relacionadas ao 
serviço de saúde, devendo ser sempre praticada pelo médico, pelo estudante de 
medicina e por toda equipe do serviço de saúde conforme a técnica preconizada. No 
atendimento ambulatorial, a higienização simples das mãos deve ser realizada no 
início e no fim do turno de trabalho, antes e após o uso de luvas e de utilizar o banheiro, 
antes e depois de contato com pacientes, depois de manusear material contaminado 
(mesmo quando as luvas tenham sido usadas), após o contato com superfícies e 
artigos contaminados, entre os diversos procedimentos realizados no mesmo paciente 
(pode ser utilizado o álcool gel), após coçar ou assoar o nariz, pentear os cabelos, 
cobrir a boca para espirrar e manusear dinheiro, antes de comer, beber, manusear 
alimentos, fumar e ao término da jornada de trabalho. A técnica de higienização 
simples das mãos deve ter duração mínima de 40 a 60 segundos e antes de inicia-la 
é necessário retirar anéis, pulseiras e relógio, pois sob tais objetos podem acumular-
se microrganismos. A técnica consiste em: 1°) Abrir a torneira e molhar as mãos, 
evitando encostar-se à pia; 2°) Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de 
sabonete líquido para cobrir toda a superfície das mãos; 3°) Ensaboar as palmas das 
mãos, friccionando-as entre si; 4°) Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da 
mão esquerda, entrelaçando os dedos, e vice-versa; 5°) Entrelaçar os dedos e 
friccionar os espaços interdigitais;  6°) Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com 
a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem, e vice-
versa; 7°) Esfregar o polegar direito com o auxílio da palma da mão esquerda, 
realizando movimento circular, e vice-versa; 8°) Friccionar as polpas digitais e as 
unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha, fazendo 
movimento circular, e vice-versa; 9°)  Esfregar o punho esquerdo com o auxílio da 
palma da mão direita, realizando movimento circular, e vice-versa; 10°) Enxaguar as 
mãos, retirando os resíduos de sabonete, evitando contato direto das mãos 
ensaboadas com a torneira; 11°) Secar as mãos com papel toalha descartável, 
iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos. No caso de torneiras com contato 
manual para fechamento, sempre utilizar papel toalha. Tanto os médicos quanto os 
estudantes de medicina, tem contato direto com os pacientes no atendimento 
ambulatorial, principalmente durante o exame físico. Portanto, revisar a técnica da 
higienização simples das mãos e reforçar sua importância é de extrema relevância 
para evitar a transmissão cruzada de microorganismos. Prezando pela manutenção 
da saúde dos pacientes e também do profissional. 
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RESUMO 

A.C.A, natural do Rio de Janeiro (RJ), residente em Volta Redonda (VR) - RJ, 50 anos, 
casado. Paciente encaminhado à internação pela oftalmologia com diagnóstico de 
endoftalmite em olho esquerdo. Quadro iniciado há cerca de um mês quando, 
segundo relato do paciente, o mesmo percebeu a existência de um “cisco” no olho 
esquerdo com dor e irritação associados e procurou auxílio médico na emergência do 
Hospital Municipal Munnir Rafful - VR. Na ocasião não foi visualizado corpo estranho 
ao exame ocular sendo feita lavagem com soro fisiológico seguida da liberação do 
paciente. A dor e irritação permaneceram e o paciente procurou o serviço do Hospital 
São João Batista - VR no dia seguinte para nova avaliação, tendo o diagnóstico de 
corpo estranho feito ao exame. Foi encaminhado ao ambulatório de oftalmologia do 
Estádio da Cidadania - VR onde foi feito a retirada do corpo estranho e curativo 
oclusivo. Orientado a retornar dois dias após para retirada do curativo. Por motivos 
pessoais faltou a consulta, retornando apenas três dias depois para retirada do 
curativo sendo atendido por outro profissional. Foi retirado o curativo e realizado 
“raspagem da córnea” (relato do paciente). Desde então, houve piora do quadro, 
evoluindo com hiperemia ocular intensa, edema importante, diminuição da acuidade 
visual, secreção purulenta e hipópio, tendo o mesmo procurado consulta oftalmológica 
em ambulatório de oftalmologia sendo encaminhado à internação hospitalar para 
instituição da terapia medicamentosa necessária. Nega patologias prévias, 
internações e/ou alergias. Nega tabagismo, etilismo e/ou uso de drogas. Mãe 
hipertensa e diabética. Ao exame físico aparelhos cardiovascular e pulmonar sem 
alterações. Exame físico ocular apresentando úlcera de córnea em olho esquerdo, 
hiperemia, edema periorbitário, secreção purulenta, percepção lumionosa presente e 
diminuíção da acuidade visual no olho esquerdo (vista muito embaçada). Paciente foi 
internado, sendo a conduta à internação: Ciprofloxacino 400mg IV 12/12h, colírios de 
Ceftazidima, Gentamicina e anestésico (caso mantivesse queixa dolorosa). Ao oitavo 
dia de internação a terapia antibiótica foi revisada para: Vancomicina 1g IV de 12/12h, 
Ceftazidima 1g IV 8/8h, Tenoxican 20mg IV 12/12h, Doxiciclina 100mg VO 12/12h 
além dos colírios de Ceftazidima, Gentamicina e Vancomicina. Paciente evoluiu com 
melhora do aspecto visual da lesão ocular permanecendo internado para manutenção 
do esquema terapêutico antibiótico. 
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RESUMO 

Há inúmeras dificuldades na apreensão, pelos alunos, do conteúdo acadêmico 
atrelado ao formato expositivo das aulas ministradas atualmente na maciça maioria 
dos centros de ensino superior do país. Essa questão está diretamente ligada ao 
formato dos livros e também por estruturas pré-moldadas de aulas, advindas de outra 
época. Isso torna o processo de aprendizado desgastante e pouco atrativo, tendo em 
vista que o fato de freqüentar as aulas torna-se monótono para o acadêmico diante 
do conteúdo puramente teórico que será encontrado em sala de aula. Nesse contexto 
e diante da possibilidade de conhecer uma nova metodologia ativa de ensino, me 
submeti ao “Peer Instruction adaptado”, apresentado aos alunos do quarto módulo, 
pelo projeto TAPA (Trabalho de Acadêmico Para Acadêmico). Sem nenhum comando 
prévio entramos na sala de simulação, onde a única coisa em que se tinha 
conhecimento era a situação de emergência com um paciente queimado que 
precisava ser atendido. Nesse contexto, haveria fixado na parede o protocolo de 
atendimento ao paciente queimado, que teoricamente deveria ser consultado e 
seguido como “orientador”. De forma completamente ativa, adentramos na sala, já 
com as funções pré-estabelecidas anteriormente no confinamento, essas funções 
foram definidas por nós mesmos, seguimos o protocolo de prevenção ao doente 
queimado, e pude notar como participante que a atenção aos detalhes era maior, 
afinal nunca havíamos tido aquele conteúdo e nem contato com a realidade de 
emergência. A dinâmica foi muito proveitosa, onde estabelecemos os primeiros 
socorros, as medicações eficientes e principalmente as condutas e as decisões a 
serem tomadas naquele momento em especial. Fomos colocados em uma situação 
de desconforto, pela falta de conhecimento, mas uma situação enriquecedora, pois ao 
estabelecermos as condutas de forma ativa e por estarmos animados pela novidade 
do método pudemos obter grande conhecimento. Tornou-se nítido o potencial dessa 
metodologia, afinal foi tirado o foco da transferência de informações unidirecionais 
(professor x aluno), após a atividade recebemos dicas e a correção das nossas ações 
durante a atividade pelos alunos do projeto TAPA que foram responsáveis pelo 
trabalho, as discussões enriqueceram ainda mais a experiência, pois tivemos acesso 
aos protocolos, à bibliografias específicas, e à experiência de alunos de períodos 
superiores que nos orientaram após a atividade, então o conhecimento e preparo para 
lidar com a situação proposta aconteceu naturalmente com o auxílio de alguns 
direcionadores. 
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Perfil epidemiológico da Violência Sexual Infantil em Volta Redonda-RJ 
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ewertonsousafilho@hotmail.com 

RESUMO 

Presente em todo o mundo, a violência sexual infantil é um fenômeno complexo que 
atinge todas as classes econômicas. Seu entendimento passa pela compreensão da 
influência de aspectos culturais, como as relações de desigualdade consolidadas 
culturalmente. O interesse pelo tema surgiu nos Estados Unidos entre as décadas de 
1960 e 1970. Existe, atualmente, o conhecimento da violência contra a criança ou 
adolescente como qualquer ação ou omissão que provoque danos, lesões ou 
transtorno a seu desenvolvimento. É importante identificar o abuso sexual infantil 
abrangendo a violência do ato sexual e a violência da situação de dominação criadas 
a partir de qualquer forma de prática sexual ou erótica com crianças e adolescentes 
por agressor com desenvolvimento psicomotor mais adiantado. Por conseguinte, 
conhecer o perfil epidemiológico destes pacientes é importante a fim de propor 
abordagens educacionais acerca dos riscos inerentes a esse tipo de trauma e seus 
possíveis danos. Ademais, o conhecimento das características dos casos pode 
identificar potenciais fatores de riscos. Trata-se de um estudo descritivo transversal 
em amostra documentada de casos registrados pela secretaria municipal de saúde de 
Volta Redonda, no qual admitem-se pacientes vítima de abuso sexual infantil com 
diagnóstico previamente estabelecido. Através da revisão de prontuários dos 
pacientes incluídos neste estudo, os dados serão coletados e armazenados no banco 
de dados para posterior análise. Serão avaliados idade, sexo, endereço, ano escolar, 
local do ocorrido, além de outros pertinentes que podem ser acrescidos ao estudo em 
seu desenvolvimento. Existe expectativa de que os resultados obtidos contribuam 
para o esclarecimento de questões relativas a este importante evento para a saúde 
pública.  O presente projeto desenvolve-se sem riscos aos pacientes, uma vez que 
esta fase contempla a revisão de prontuários. Não haverá divulgação de quaisquer 
dados que possam servir para identificação dos pacientes. O Comitê de Ética e 
Pesquisa em Seres Humanos (COEPS) e Comitê de Ética de uso de Animais (CEUA) 
foram procurados quanto à viabilidade do andamento da pesquisa. Por fim, o presente 
projeto será submetido à plataforma Brasil para apreciação pelo comitê de ética em 
pesquisa e sua eventual interrupção não causará danos de nenhuma natureza aos 
participantes. 
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Implicações Do Ombro Doloroso Em Pacientes Hemiplégicos Vítimas De 
Acidente Vascular Encefálico 
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RESUMO 

O ombro doloroso em pacientes hemiplégicos é dado primariamente, pelo 
acometimento neurológico de origem vascular, o AVC pode ser definido como sinais 
clínicos de desenvolvimento rápido de um distúrbio da função cerebral, com duração 
de mais de 24 horas, ou levando à morte sem uma causa aparente. Além da duração, 
os acidentes vasculares cerebrais são classificados pela patologia da lesão cerebral 
focal de origem vascular, causado por infarto ou hemorragia, podendo gerar 
hemiplegia com complicações como dor, capsulite adesiva e lesões nos músculos da 
bainha rotatória, implicando atraso da reabilitação e interferência na qualidade de vida. 
O projeto de pesquisa tem intenção de identificar a relação do quadro álgico do ombro 
acometido pela hemiplegia com as deficiências funcionais diárias, explicitando a 
relação da adesão ou não aos tratamentos fisioterápicos com a evolução dos 
pacientes. Pautada na análise crítica dos dados que serão colhidos em 2 momentos 
distintos junto aos pacientes, via questionário, o qual, explicitará a adesão ao 
tratamento pelo paciente; a descrição do tratamento realizado ou em andamento; a 
reação e evolução com o passar do tempo; relacionar os fatores com a qualidade de 
vida apresentada pelo paciente. A pesquisa será submetida ao CoEPS.  

Palavras chave: AVC; Ombro na Hemiplegia; Ombro Doloroso; Fisioterapia 
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RESUMO 

A ansiedade é uma sensação ou sintoma decorrente da excitação excessiva do 
sistema nervoso que pode ser interpretada como a intersecção entre o físico e o 
psíquico de uma pessoa. A ansiedade é frequentemente observada em estudantes da 
área da saúde, particularmente entre os graduandos de medicina, fato que se deve 
principalmente à idealização do “ser” médico e ao estresse causado pelo curso, os 
quais prejudicam a saúde mental, física e social dos estudantes além de seus 
pacientes. O objetivo desse projeto é avaliar o grau de prevalência e os níveis de 
ansiedade nos estudantes de medicina da Fundação Oswaldo Aranha e então 
relacionar as conclusões obtidas pelo inventário com os resultados e intervenções 
propostas por outras pesquisas, de modo a sugerir mudanças eficientes que 
proporcionem melhores condições de saúde e de vida aos estudantes de medicina da 
Fundação Oswaldo Aranha e de outras instituições que decidirem aderir às propostas. 
É importante a adequada investigação, pois o diagnóstico precoce de transtornos de 
ansiedade melhora o prognóstico e evita que o nível de estresse se eleve a ponto do 
aluno ter a sua vida acadêmica e posteriormente profissional prejudicadas.  Justifica-
se também pela relevância teórica e pela necessidade de intervenções em prol da 
redução do estresse causado, do aumento da resiliência individual dos alunos e da 
desconstrução da idealização. Trata-se de um estudo vertical no qual os dados da 
pesquisa foram coletados através da aplicação de um questionário já consagrado pela 
literatura, o Inventário de Ansiedade de Beck (BAI). Essa pesquisa visa mensurar os 
níveis de ansiedade nos alunos do curso médico do UniFOA – Centro Universitário de 
Volta Redonda e discutir possíveis abordagens para melhorar esta situação. Esta 
pesquisa avaliou as prevalências e os graus de ansiedade entre os alunos de medicina 
do UniFOA e verificou altos índices de ansiedade nos mesmos. Concluiu-se que o 
ciclo clínico apresentou a maior prevalência e os graus mais intensos de sintomas, 
enquanto o internato obteve valores bem inferiores, chegando a ter menos da metade 
de sintomas com graus moderado e grave.  

 (Agências Financiadoras FOA e CNPq). 
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RESUMO 

A partir do século XIX, com o isolamento dos alcaloides do ópio e as facilidades para 
o emprego dessas substâncias por via parenteral, houve aumento do interesse pelo 
uso criterioso dos opioides, na área médica, e da análise das consequências sociais 
de seu uso abusivo. Em pacientes com doenças terminais dolorosas, o uso de 
opioides representa importante alternativa terapêutica, por suas ações analgésicas e 
sedativas. Há diferentes fármacos opioides, entre eles estão a morfina e a oxicodona, 
que possuem efeitos colaterais com incidências que são divergentes. Este trabalho 
objetiva comparar a frequência nos estudos levantados dos principais efeitos adversos 
(náuseas, vômitos, dependência) e eficácia analgésica em pacientes com dor 
oncológica forte tratados com oxicodona e morfina. Justifica-se pela relevância da 
proposta, pois as classes dos opioides apresentam um padrão de eficácia com 
grandes variações. Trata-se de uma pesquisa por metanálise, com base na análise 
de dados estatísticos de trabalhos já realizados. Para isso, utilizaremos informações 
científicas com ênfase em sinais e sintomas colaterais, em decorrência do uso da 
morfina em comparação com a oxicodona. Trata-se de pesquisa em andamento, sem 
dados conclusivos até o presente momento. 
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RESUMO 

A hemotransfusão foi introduzida na prática médica no final do século XIX e no começo 
do século XX, embora haja descrições de sua execução desde o tempo dos egípcios. 
Foi James Blundell, em Londres, o realizador da primeira transfusão racional 
sanguínea de homem para homem em 1818. A partir deste feito, grandes avanços 
como a descoberta dos tipos sanguíneos e o uso de sangue citratado para estocagem 
do sangue e utilização posterior, tornaram este procedimento mais difundido e seguro, 
salvando inúmeras vidas, especialmente nas grandes guerras a partir de 1914. No 
Brasil os relatos de hemotransfusão, no final do século XIX e começo do século XX, 
foram descritos na Bahia - Santa Casa de Salvador e no Rio de Janeiro,  no Hospital 
São Sebastião.Porém, com o progresso dos estudos científicos, vários trabalhos têm 
demonstrado que a transfusão de sangue estocado pode trazer efeitos adversos ao 
receptor, principalmente infecções e aumento no risco de recorrência de tumores. 
Atribuem-se estes efeitos à presença de hemólise progressiva no frasco armazenador 
e como consequência, aumento nas concentrações de óxido nítrico e queda da 
concentração de L-arginina, mediada pela elevação dos níveis de argininase devido à 
hemólise. Até o presente momento não foi possível determinar o papel da 
hemotransfusão como fator de risco independente para a recorrência ou aparecimento 
do câncer no receptor. Sabe-se que a transfusão alogênica está associada a reações 
adversas relacionadas à imunomodulação, ligada aos leucócitos do doador mediadas 
por linfócitos T Killer. Essa reação é benéfica nos transplantes de órgãos, como por 
exemplo rim, devido à redução da reação antígeno-hospedeiro. Contudo, em animais, 
essa aparente imunossupressão, promove a progressão de tumores. O efeito 
imunomodulador depende também da duração da estocagem do sangue a ser 
transfundido, notadamente após 09 dias de estocagem ou mais. Alguns estudos, 
chegam a afirmar que a transfusão de sangue pré operatória para a excisão de 
tumores sólidos, eleva o risco para o aparecimento de micromestástases, até então 
não detectáveis. Outro problema observável é o carreamento de agentes infecciosos 
carcinogênicos capazes de estimular o desenvolvimento de tumores no receptor. 
Embora existam técnicas de laboratório capazes de descartar bolsas de sangue 
contaminadas por vírus, muito provavelmente, transfusões com sangue contaminado 
por partículas ainda desconhecidas, continuam ocorrendo. Encontrou-se uma 
associação estreita entre hemotransfusão remota e associação com câncer de fígado 
e linfoma não-Hodgkin. O aparecimento destes tumores ocorreu em média, oito anos 
após a transfusão.  Alguém poderia também supor que o número excessivo de 
hepatomas poderia dever-se a transfusão inadvertida de vírus ainda não detectáveis 
pelos testes de screening, como o vírus da hepatite G . 
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RESUMO 

As doenças cerebrovasculares representam hoje a principal causa de óbitos em nosso 
país, e uma das principais causas de morte em todo o mundo. Por ser um dos 
principais atendimentos a serem realizados na emergência dos serviços de saúde, 
cabe ao clínico à rápida detecção dos sinais e sintomas para suspeição dessa 
hipótese diagnóstica e consequente conduta pertinente ao atendimento dos pacientes 
críticos vítimas de acidente vascular encefálico. Para elucidar a importância do 
diagnóstico diferencial no atendimento ao paciente neurológico, temos o caso de G.B., 
paciente feminina de 66 anos, residente em Volta Redonda. Admitida no serviço de 
emergência do Hospital São João Baptista com hemiparesia à esquerda, de início 
súbito, desvio da comissura labial, e perda da força muscular à esquerda. A hipótese 
diagnóstica inicial foi de acidente vascular encefálico (AVE), foram solicitados exames 
laboratoriais e TC de crânio, sendo o resultado desta normal. Durante a evolução do 
caso, a paciente apresentou início de restabelecimento da sensibilidade e força 
muscular do dimidio esquerdo nas primeiras 24 horas após abertura do quadro. Após 
sete dias do início dos sintomas, a paciente apresentava-se lúcida, orientada, 
deambulando normalmente, e sem qualquer prejuízo das funções neurológicas, tendo 
sido diagnosticada como tendo sofrido de um Ataque Isquêmico Transitório – 
obstrução parcial do fluxo sanguíneo em território cerebral, reversível 
espontaneamente, com resolução dos sintomas iniciando em até 24 horas e ausência 
de sinais à TC de crânio. Conclui-se a importância da diferenciação do AIT com AVE 
uma vez que possuem aspectos clínicos semelhantes e há a necessidade da 
realização do diagnóstico precoce para que tenha uma instituição adequada do 
tratamento evitando complicações fatais. 
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RESUMO 

O presente estudo descritivo mostra o processo de criação de um aplicativo de ensino 
onde estudantes de medicina sem capacitação técnica em informática podem 
desenvolver o programa de maneira orgânica, gratuita e personalizável e distribuir o 
aplicativo. O acesso à informação, mobilidade e participação integral no dia do usuário 
são características intrínsecas dos aplicativos móveis que tem se popularizado nos 
últimos tempos. Estas qualidadades se mostram fundamentais no auxílio à assistência 
em saúde e no processo de formação ativa dos profissionais de saúde em diversas 
vertentes, inclusive no compartilhamento de informações e conteúdos teóricos em 
medicina. Neste contexto, o internato médico pode se mostrar um campo propício para 
a inserção de ferramentas de ensino como aplicativos que favoreçam a participação 
do discente. Contudo, o desenvolvimento de softwares educacionais tem se mostrado 
um desafio por dificuldades técnicas e longos períodos de tempo para a superação de 
desafios no processo de criação dos aplicativos. Foi utilizada a plataforma disponível 
no site “Fábrica de aplicativos” (sítio eletrônico: 
<http://dashboard.fabricadeaplicativos.com.br/#applications>), em sua forma de 
acesso livre, onde foram inseridos conteúdos produzidos pelos próprios internos ao 
longo de suas experiências em diversos cenários. Os conteúdos englobavam as 
rotinas de atendimento de cada cenário, personalizadas para peculiaridades locais, 
“macetes” desenvolvidos pelos próprios alunos ou preceptores, conteúdos teóricos 
abordados ao longo das aulas do internato, tutoriais em vídeo e material de apoio para 
as Avaliações Práticas de Habilidades (APH’s). Os conteúdos foram reunidos, 
avaliados pelos desenvolvedores, inseridos na plataforma e a interface feita em 
poucas horas e o aplicativo “Internato MedFOA” foi criado. Constatou-se pela equipe 
que graças à plataforma, pouco esforço foi necessário para o desenvolvimento da 
interface e nenhum na programação, permitindo que o foco fosse principalmente à 
criação de conteúdos de qualidade. Os autores avaliam que o uso da plataforma, 
mesmo em sua forma de acesso livre, permite à alunos das áreas de saúde, mesmo 
que leigos em programação, desenvolver um método de aprendizagem ativa e de 
disseminação de conhecimento estre seus pares, em consonância com as recentes 
evoluções tecnológicas. 
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RESUMO 

A aplasia de medula é uma doença marcada pelo surgimento de pancitopenia, isto é, 
pela redução das três séries de células hematológicas da periferia: Hemácias, 
leucócitos e plaquetas, associado a uma biópsia de medula óssea acelular ou 
hipocelular. Esse relato demonstra o atendimento de um jovem, com descrição de 
toda propedêutica, diagnóstico e conduta, que manifestou uma forma grave de aplasia 
de medula. L.D.R, 16 anos, masculino, branco, estudante, solteiro, católico, natural, 
residente e procedente de Barra do Piraí.QP:“manchas nas pernas e coxa” HDA: 
Paciente relata que em 07/03/17 apresentou surgimento de petéquias em membros 
inferiores, foi submetido hemograma que evidenciou 17.000 plaquetas. Foi então 
encaminhado ao HSJB, onde permaneceu internado até o dia 25/03/17. No decorrer 
da internação o paciente apresenta evolução das petéquias para abdome, membros 
superiores, mãos e dorso, sangramento gengival após escovação e sangramento 
intraparenquimatoso em SNC, sem sequelas motoras ou cognitivas. Exame físico: 
Paciente em bom estado geral, corado, hidratado, anictérico, acianótico, 
apresentando petéquias em abdome, braços, mãos, dorso e membros inferiores. 
Sinais vitais: PA: 140x80mmHg, FC: 68bpm, FR: 16irpm, Tax: 36,4ºC. Exame 
neurológico: encontrava-se lúcido e orientado no tempo e espaço, verbalizando e 
cooperativo, Glasgow 15/15. Abdome: Plano, flácido, presença de petéquias 
principalmente em região epigástrica, peristalse presente em todos os quadrantes, 
timpânico à percussão, indolor a palpação superficial e profunda, sem massa, 
visceromegalias ou sinais de irritação. Membros inferiores: Presença de petéquias em 
região dos joelhos, pulsos periféricos palpáveis simétricos e amplos, panturrilhas 
livres, ausência de edemas. Foram solicitados hemogramas diários, registrando uma 
trombocitopenia crescente evoluindo para uma pancitopenia, em seguida foi pedida a 
biópsia de medula óssea e o estudo histológico evidenciou a medula aplastica. 
Conduta terapêutica: globulina antilinfocítica, ciclosporina, corticosteroides e 
transfusão de plaquetas.O tratamento escolhido e preconizado para pacientes sem 
HLA (Antígenos Leucocitários Humanos) compatíveis ou maiores de 40 anos, essa 
modalidade terapêutica foi adotada enquanto aguardavam-se os testes de HLA. 
Depois de realizado diagnóstico foi transferido para o Hospital dos Servidores do 
Estado, onde faleceu no dia 18/04/2017 enquanto aguardava o transplante de medula 
óssea. 

Palavras-chave: relato de caso; adolescente; aplasia de medula. 

http://www.unifoa.edu.br/editorafoa
mailto:paulasbrandao@yahoo.com.br


 

www.unifoa.edu.br/editorafoa  132 ISBN: 978-85-5964-076-2 
 

TICs Medicina uso de website como estratégia de educação em saúde: 
Orientações sobre Rickettsias  

PINHO, C. T.  1; SOUZA, B. C. 1 SARCINELLI, B. P. 1; S.THIAGO, E. M.1; SOUZA, 
G. L. A. 1; COUTO, Y. A. 1; RIBEIRO, R. M. M. 1; COUTINHO, R. E. T. 1, 2, 3; 

CARDOSO, M. D. T. 1 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
2- UTAD, Universidade Trás-os-Montes e Alto D’ouro, Vila Real, Portugal. 

3- Pesquisadora colaboradora Laboratório do Grupo de Estudos e Pesquisa em Representações 
Sociais na/para Formação de Professores- LAGERES - CNPq (2010-2017) 

carolteodosio@uol.com.br 

RESUMO 

As rickettsias são microbacterias que causam doenças em seres humanos como o tifo 
(transmitida por piolhos!) e a febre maculosa (transmitida por carrapatos). Mais conhecido no 
meio científico como riquettsioses. O tifo pode se expressar de diversas maneiras. Como 
exemplos apresenta-se: Tifo epidêmico, o mais comum de tifo, causado pela bactéria 
Rickettsia prowasekii e transmitido pelo piolho e o Tifo murinho, mais comum entre ratos, sendo 
transmitido para o homem somente quando há um grande número de roedores contaminados 
(epizootia). O causador da doença é a bactéria chamada Rickettsia mooseri. A febre maculosa 
é uma doença infecciosa, febril e aguda, transmitida por carrapatos, de gravidade variável, que 
pode cursar com formas leves e atípicas até formas graves com elevada taxa de letalidade. 
No Brasil, a febre maculosa brasileira causada pela Rickettsia rickettsii é a riquetsiose mais 
reconhecida. No entanto, recentemente novas riquetsioses, também causadoras de quadros 
clínicos da “febre maculosa”, têm sido confirmadas em diversas regiões do país. A febre 
maculosa é uma doença de notificação compulsória imediata ao Ministério da Saúde. Desde 
2007, integra a base de dados do sistema de informação epidemiológica SINAN. Com estes 
dados é possível verificar que a doença tem sido registrada em áreas rurais e urbanas do 
Brasil, concentrando-se principalmente nas regiões Sudeste e Sul, ocorrendo de forma focal e 
esporádica. Com uma taxa de letalidade média de 32,9%. Nesse sentido, as tecnologias 
tornaram-se essenciais para o ensino e aprendizagem, grupos sociais interagem na internet, 
as conversas e convívios se dão mediados pela tecnologia da informação e comunicação 
(TICs), o que potencializa a atuação dos profissionais de saúde na qualidade de vida da 
população. Como atividade de portifólio do Módulo V do Curso de Medicina do UniFOA foi 
solicitado a criação de um site por meio de plataforma gratuita online de edição e criação 
intuitiva chamada “WIX”. Iniciou-se com a criação e edição do site, em uma segunda etapa, 
pesquisado sobre o assunto “rickettsioses” a qual foi colocado de forma didática e clara na 
plataforma, passando assim para a terceira etapa do trabalho que era explicar teoricamente o 
conhecimento adquirido e prática na realização do trabalho. Constata-se a eficiência da 
proposta interdisciplinar correlacionando jornalismo, comunicação e as TICs com a medicina, 
trazendo para acadêmicos grande satisfação e aproveitamento de ter realizado um trabalho 
de suma importância para o conhecimento e crescimento na futura prática médica, entendendo 
que a medicina sempre estará interligada com as Tecnologias de Informação e Comunicação. 
Acesse ao site <https://rickettsioses.wixsite.com/rickettsiosesunifoa>. 
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RESUMO 

A leptospirose é uma doença endêmica de prevalência ainda notável, uma vez que, nos 
últimos dez anos foram notificados 42.981 casos confirmados de acordo com o Ministério 
da Saúde. É uma doença transmitida pelo contato ou ingestão de água contaminada pela 
Leptospira interrogans, na maioria das vezes eliminada pela urina de roedores. A clínica da 
leptospirose pode ser desde manifestações oligossintomáticas até casos mais graves, 
podendo levar ao óbito. O Ministério da Saúde contabilizou 3.762 óbitos na mesma década 
citada. Isso mostra que ela ainda é uma zoonose que requer grande atenção, pois acomete 
milhares de pessoas e se torna epidêmica em períodos chuvosos principalmente em 
regiões muito povoadas, que favorecem o acontecimento de enchentes. Com isso, foi 
desenvolvida uma atividade prática de portifólio do Módulo V do Curso de Medicina do 
UniFOA, por meio da plataforma gratuita Wix após uma oficina prática, realizada pelo 
Projeto TICs Medicina, na qual foi ensinado como utilizá-la. O site desenvolvido contempla 
os principais aspectos da leptospirose, transmitindo as informações de uma maneira 
simples e didática, permitindo que não haja limitação do público. A página foi desenvolvida 
estrategicamente para despertar a curiosidade do público alvo e assim disseminar 
informações sobre as principais fontes de infecção, as formas de se prevenir, os sintomas 
da doença e aconselhamentos sobre o que fazer caso apresente algum deles por meio de 
contato com o grupo para sanar eventuais dúvidas. Visto que a tecnologia está mais 
acessível e o número de pacientes que buscam informações em sites como o Google tem 
aumentado cada vez mais, este produto é uma forma segura de elucidar para o paciente 
como é a doença, além de incentivá-lo a buscar ajuda médica, evitando a automedicação. 
Além disso, também poderá ajudar alunos do ensino básico em suas pesquisas e, 
principalmente, diminuir o número de casos da doença com o aumento das ações 
profiláticas. A experiência ao desenvolver o site foi inovadora, uma vez que se tratou de um 
trabalho interdisciplinar envolvendo a área médica, alunos do curso de jornalismo que 
auxiliaram na produção do site e as TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação), 
mostrando que estas podem ser utilizadas como um instrumento na educação em saúde. 
O resultado pode ser visto por meio do link 
<https://leptospirosemedfoa.wixsite.com/leptosmedunifoa>, pode-se afirmar que foi 
bastante satisfatório e engrandecedor, pois além de aprender a utilizar novas ferramentas, 
o trabalho permitiu ampliar conhecimentos e propagá-los de uma maneira a atingir grande 
parte do público alvo. 
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RESUMO 

O Câncer de mama é o resultado de multiplicações desordenadas de determinadas 
células, que se reproduzem em grande velocidade decorrentes de mutações ou 
alterações anormais nos genes responsáveis pela regulação do crescimento celular. 
É o 2º câncer mais frequente em mulheres, e representa 23% de todas as neoplasias, 
estando no 5º lugar entre as causas de morte por câncer. Em Volta Redonda, o 
número de óbitos vem diminuindo, principalmente devido ao aumento do rastreamento 
através da mamografia, indicando uma ampliação das práticas preventivas junto à 
população. Nesse sentido, o Eixo Transversal Saúde e Sociedade, propõe com o 
apoio do Projeto TICs Medicina o desenvolvimento de uma atividade prática de 
portifólio. O objetivo do trabalho é elucidar e promover reflexões sobre o tema Câncer 
de Mama entre os alunos de Medicina, através da elaboração de um produto de 
Educação em Saúde, utilizando as Tecnologias da Informação e da Comunicação 
(TICs). Foi escolhido o Podcast, que é um arquivo de áudio digital que supera a 
distância instaurada entre o docente e o discente. Para a realização do trabalho, 
inicialmente ocorreram reuniões com as lideranças do projeto, professoras Márcia 
Cardoso e Rhanica Coutinho, para definição do tema abordado e do produto a ser 
desenvolvido. Em seguida, foram elaboradas as pautas em conjunto com a Equipe de 
TICs. Posteriormente foram escolhidas e convidadas a professora Juliana Monteiro, 
ginecologista e obstetra qualificada em Oncologia Ginecológica, e a professora Sônia 
Moreira psicóloga especialista em Psicologia Hospitalar e da Saúde e Supervisora do 
Eixo Medicina e Humanidades do curso de Medicina do UniFOA. O Podcast foi 
dividido em duas etapas, uma abordando a parte oncológica e a outra sobre a parte 
psicológica. Foram gravados na Rádio UniFOA, com ajuda dos estagiários Lívia e 
Matheus, os quais foram responsáveis pela edição do áudio digital. O produto final 
teve duração de aproximadamente 16 minutos, sendo apresentado em sala de aula 
para os alunos do Módulo VI do curso de Medicina do UniFOA e às lideranças do 
projeto. Diante da pesquisa realizada e dos conhecimentos sobre o Câncer de Mama, 
a produção do Podcast mostrou-se necessária e útil para a disseminação do conteúdo 
abordado entre os estudantes de medicina. A ampla educação em saúde auxilia a 
formação médica e, consequentemente, melhora os índices de prevenção da doença, 
de diagnóstico precoce e tratamento adequado. 
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